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אחריותשרותאיכות

תוכן עניינים

  7 ציוד לאוטומציה 
 8-12 מקדחות 
 13-20 מברגות 
 21 מערכות סגירה מתקדמות 
 22-23 מברגות חשמליות 
 24-30 משחזות 
 31-35 מלטשות 
 36-41 מפתחות אימפקט 
 42-43 רצ'טים 
 44-45 מפתחות הידרופנאומטים 
 46-51 כלי סמרור 
 52-55 איזמלים/מורידי שלקה/פטישי חציבה 
 56 מקלפות/מגרדות 
 57-58 מסורים 
 59-61 כלים שונים 
 62-63 צנרת 
 64-65 מקצצים 
 66-67 אקדחי אוויר/מרססי צבע 
  68-76 אביזרים 
 77 מוצרי ליטוש והשחזה 
 78-79 מאזני משקל 
 80-88 אקדחי סיכות 
 89-91 אקדחי מסמרים 
 92 אקדחים חשמליים )סיכות ומסמרים( 
 93 אקדחים ידניים 
 94-95 אקדחים מופעלי גז )סיכות ומסמרים( 
 96-102 סיכות )ריפוד, נגרות, פחיות חיבור/אריזה, מזרנים( 
 103-105 מסמרים )שורה ישרה, שורה אלכסון, פלדה לבטון וברזל, תוף, רופינג( 
 106 ברגי דק 
 107-110 אומי מתיחה 
 111-119 ניטים 

  120-127 מחברים 
 128-139 "למלו" LAMELLO שיטות חיבור בעץ 

  140-142 "הופמן" HOFFMANN שיטות חיבור בעץ 
  143-149 "טרומף" TRUMPF כלים לעיבוד בפח 
  150   STARRET מסוריות
 151 טבלאות להמרת נתונים 





פרופיל חברה
חברת מחם טכניקס נוסדה בשנת 1979 ע"י חנוך טבת ומואיז אשכנזי המכהנים כמנהליה.

החברה עוסקת בייבוא, שיווק ושירות של כלי עבודה פנאומטיים, כלים חשמליים, נטענים וציוד טכני במגוון רחב מאוד 
לשווקים שונים.

החברה מייצגת בבלעדיות בישראל יותר מ- 40 חברות מובילות בעולם עם המותגים המובחרים בעולם.
החברה מתמחה בפתרון לבעיות טכניות קלות ומורכבות והתאמת הציוד לאפליקציות ולדרישות השונות.

המגוון הרחב של מוצרי החברה ואיכותם נותנים מענה לענפים השונים כגון:
תעופה, תעשייה כבדה וקלה, תעשיית הפלסטיק, החשמל, הנגרות, האלקטרוניקה, מפעלי זיווד ואלומיניום ועוד רבים.

בחברה מועסקים כ- 30 עובדים בתפקידים שונים הנותנים מענה מלא לכל דרישת הלקוח.
לחברה מערך לוגיסטיקה משוכלל ומערך הפצה עצמאי המשרת למעלה מ- 1000 לקוחות קבועים מצפון ועד דרום.

על לקוחות החברה נמנים בין היתר:
התעשייה האווירית, משרד הביטחון, חברת חשמל, מפעלי התעשייה הקיבוצית, אגד, מרכבים, רב בריח ורבים נוספים.

מחם טכניקס משווקת בבלעדיות את החברות הבאות:

לחברה מעבדת שירות משוכללת וצוות טכנאים מיומן 
התומך במכירות ומתקן כלים של רוב היצרנים בעולם.

ISO 9001:2000 החברה מוסמכת לתקן אבטחת איכות

בבעלות החברה מפעל לייצור סיכות ומסמרים 
לתעשייה המשווק בלעדית על ידה.

כמו כן החברה שותפה עם חברת "מחם קשיחים" 
המשווקת קשיחים ומוצרים לאלקטרוניקה ולזיווד 

אלקטרוני, חלל ותעופה.
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ציוד לאוטומציה
מזיני ברגים אוטומטיים

יחידות הזנה וסגירה אוטומטית לברגים, המזין הויברציוני 
מסדר ומפריד את הברגים, בורג תורן מובל ע”י אוויר בתוך 

צינור למברג אוויר פנאומטי ידני או שולחני עם קידמה.

מנועי אוויר
מגוון מנועים במהירויות שונות

בתחום 40-1800 סל”ד
kw 0.66-26 בהספקים

למטרת:
בוני מכוניות, לערבול, הנעה וסגירת ברגים / אומים.

יחידות קידוח אוטומטיות עם קידמה
עם  וחשמליות  פנאומטיות  והברזה  קידוח  יחידות  מגוון 
גבוה  בקצב  מאומצת  לעבודה  ומבוקרת  עצמית  קידמה 

לבניית מתקנים ואוטומציה במיגוון מהירויות והספקים.



מקדחות אוויר
מקדחת אקדח 6 מ”מ / 8 מ”מ/ 10 מ”מ

CP7300

 מקדחת אקדח
 זעירה 6 מ”מ

מהירות 2800 סל”ד
משקל 0.6 ק”ג

86 DB (A) רמת רעש  
HP 0.3 הספק

 מחיר: 2100 ₪

 מחיר: 2100 ₪

 מחיר: 945 ₪ מחיר: 875 ₪

 מחיר: 950 ₪ מחיר: 2520 ₪

 מחיר: 2520 ₪

CP1117P60

מקדחת אקדח
 תעשייתית, פוטר 3/8

מהירות 6,000 סל”ד
משקל 1 ק”ג
HP 1 הספק

 מחיר: 630 ₪

CDD39

מקדחת אקדח זעירה דו כיוונית 
 פוטר אוטומטי 10 מ”מ

מהירות 1600 סל”ד
משקל 0.58 ק”ג

72 DB (A) רמת רעש  
HP 0.3 הספק

 מחיר: 315 ₪

 מחיר: 936 ₪

CP9790

 מקדחת אקדח
 דו כיוונית תעשייתית 10 מ”מ

מהירות 2,000 סל”ד
משקל 1.2 ק”ג
HP 0.4 הספק

CP789R42

 מקדחת אקדח 3/8
דו כיוונית 

מהירות 4200 סל”ד
משקל 1.1 ק”ג
HP 0.4 הספק

AT4031

 מקדחת אקדח
 דו כיוונית 10 מ”מ

מהירות 1800 סל”ד
משקל 1.1 ק”ג
HP 0.4 הספק

CP789R-26

 מקדחת אקדח
 דו כיוונית 10 מ”מ

מהירות 2600 סל”ד
משקל 1.1 ק”ג
HP 0.4 הספק

CP1117P26

מקדחת אקדח
 תעשייתית, פוטר 3/8

מהירות 2600 סל”ד
משקל 1 ק”ג
HP 1 הספק

AT2014C

 מקדחת אקדח דו כיוונית
 זעירה 6 מ”מ

מהירות 2600 סל”ד
משקל 0.5 ק”ג
HP 0.3 הספק

CDD26

 מקדחת אקדח דו כיוונית
 זעירה 6 מ”מ

מהירות 2900 סל”ד
משקל 0.58 ק”ג

72 DB (A) רמת רעש  
HP 0.3 הספק

* המחירים אינם כוללים מע”מ8

* התמונות להמחשה בלבד



אחריותשרותאיכות

מקדחות אוויר
מקדחת אקדח 10 מ”מ

CP1014P45

 מקדחת אקדח
 תעשייתית 10 מ”מ
מהירות 4500 סל”ד

משקל 0.54 ק”ג
HP 0.5 הספק

CP1014P33

 מקדחת אקדח
 תעשייתית 10 מ”מ
מהירות 3300 סל”ד

משקל 0.5 ק”ג
HP 0.5 הספק

CP1014P24

 מקדחת אקדח
 תעשייתית 10 מ”מ
מהירות 2400 סל”ד

משקל 0.5 ק”ג
HP 0.5 הספק

 מחיר: 2320 ₪ מחיר: 2320 ₪

 מחיר: 2320 ₪ מחיר: 2520 ₪

 מחיר: 4300 ₪

DR350P

 מקדחת אקדח
 תעשייתית 8/10 מ”מ

מהירויות:
4500/3000/2000/1000/550 סל”ד

משקל 0.49 ק”ג
HP 0.5 הספק

DR500

 מקדחת אקדח
 תעשייתית 8/10 מ”מ

 מהירויות: 1000/600/400/ 1400
5800/4300/2700/1800 סל”ד

משקל 0.56 ק”ג
HP 0.7 הספק

 מחיר: 3900 ₪

CP1117P32

מקדחת אקדח
 תעשייתית, פוטר 3/8

מהירות 3200 סל”ד
משקל 1 ק”ג
HP 1 הספק

9 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד



מקדחות אוויר
מקדחת אקדח 13 מ”מ

 מחיר: 2520 ₪

 מחיר: 2450 ₪

 מחיר: 1600 ₪

CP789HR

 מקדחת אקדח
דו כיוונית 13 מ”מ
 מהירות 500 סל”ד

משקל 1.47 ק”ג
HP 0.4 הספק

CP1117P09

 מקדחת אקדח 
תעשייתית 13 מ”מ
 מהירות 900 סל”ד

משקל 1 ק”ג
HP 1 הספק

AT4041

 מקדחת אקדח
 דו כיוונית 13 מ”מ
מהירות 800 סל”ד

משקל 0.9 ק”ג
HP 0.5 הספק

CP9286

 מקדחת אקדח
 13 מ”מ

מהירות 600 סל”ד
משקל 1.8 ק”ג
HP 0.4 הספק

CDD458

 מקדחת אקדח
דו כיוונית 13 מ”מ
מהירות 750 סל”ד

משקל 0.92 ק”ג
76 DB (A) רמת רעש  

HP 0.5 הספק

CP9789

 מקדחת אקדח
 דו כיוונית 13 מ”מ
מהירות 800 סל”ד

משקל 1.8 ק”ג
HP 0.4 הספק

DR750-P

 מקדחת אקדח
 תעשייתית 10/13 מ”מ

מהירויות:
 4100/2700/1300/750/400 סל”ד

משקל 1.0 ק”ג
HP 1 הספק

CP1117P05

 מקדחת אקדח
תעשייתית 13 מ”מ
 מהירות 500 סל”ד

משקל 1.53 ק”ג
HP 1 הספק

 מחיר: 530 ₪ מחיר: 1300 ₪

 מחיר: 2520 ₪ מחיר: 7000 ₪

 מחיר: 1300 ₪

* המחירים אינם כוללים מע”מ10

* התמונות להמחשה בלבד



אחריותשרותאיכות

מקדחות זווית / ישרות

11 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 850 ₪

 מחיר: 2100 ₪

 מחיר: 630 ₪

 מחיר: 4800 ₪

 מחיר: 960 ₪ מחיר: 350 ₪

CP879

 מקדחה זוויתית
 דו כיוונית, 10 מ”מ

מהירות 1800 סל”ד
משקל 1.0 ק”ג
HP 0.3 הספק

AT2424P

90 מקדחה זוויתית 
קולט 6 מ"מ / 1/4 
מהירות 3000 סל"ד

משקל 0.98 ק"ג

AT4036

 מקדחה זוויתית
 דו כיוונית, 10 מ”מ

מהירות 1800 סל”ד
משקל 1.1 ק”ג
HP 0.3 הספק

DR300

מקדחה ישרה
פוטר 10 / 8 / 6 

מהירות 4500 סל"ד
)ניתן לקבל במהירויות 5500 - 550 סל״ד( 

משקל 0.5 ק"ג
HP 0.4 הספק

CP887

 מקדחה ישרה
 10 מ”מ

מהירות 2800 סל”ד
משקל 1.0 ק”ג 
HP 0.5 הספק

AT4038

 מקדחה ישרה
 10 מ”מ

מהירות 2600 סל”ד
משקל 0.9 ק”ג
HP 0.5 הספק



מקדחות זווית

 מחיר: 6300 ₪

 מחיר: 6400 ₪ מחיר: 6300 ₪

DR300T3000T590

90 מקדחה זוויתית 
קולט 0.1-5 מ"מ

 מהירות 3,000 סל”ד
)ניתן לקבל במהירות 550-5500 סל”ד(

משקל 0.6 ק”ג
HP 0.4 הספק

DR300T4500T5360

360 מקדחה זוויתית 
קולט 0.1-5 מ"מ

 מהירות 4,500 סל”ד
)ניתן לקבל במהירות 550-5500 סל”ד(

משקל 0.7 ק”ג
HP 0.4 הספק

DR300T3000T530

30 מקדחה זוויתית 
קולט 0.1-5 מ"מ

מהירות 3000 סל"ד 
)ניתן לקבל במהירויות 1000-5500 סל"ד(

משקל 0.62 ק"ג
HP 0.4 הספק

DR300T3000T545
 45 מקדחה זוויתית 

קולט 0.1-5 מ"מ 
מהירות 3000 סל"ד

)ניתן לקבל במהירות 550-5500 סל”ד( 
משקל 0.68 ק"ג

HP 0.4 הספק

 מחיר: 8900 ₪

* המחירים אינם כוללים מע”מ12

* התמונות להמחשה בלבד



אחריותשרותאיכות

מברגות אקדח
מצמד החלקה

 מחיר: 4600 ₪

CP2006

מברג אקדח
NM 0.4-4.4 מומנט

 מצמד החלקה 
מהירות 1100 סל”ד

משקל 0.8 ק”ג

 מחיר: 5700 ₪

SDP100-T780-R4Q

מברג אקדח
NM 0.6-10 מומנט

מצמד החלקה
מהירות 780 סל”ד

משקל 1.0 ק”ג

CCP45

מברג אקדח קטן
NM 0.5-6.0 מומנט

 מצמד החלקה
מהירות 750 סל”ד

משקל 0.6 ק”ג

 מחיר: 1160 ₪

ACPN45

 מברג אקדח
NM 0.5-7.0 מומנט

 מצמד החלקה
מהירות 750 סל”ד

משקל 0.6 ק”ג

 מחיר: 1950 ₪

 מחיר: 1350 ₪

CCP58

מברג אקדח
NM 1-9 מומנט
 מצמד החלקה

מהירות 750 סל”ד
משקל 0.85 ק”ג

 מחיר: 1890 ₪

ACPN58

 מברג אקדח
NM  1-13  מומנט

מצמד החלקה 
מהירות 750 סל"ד

משקל 0.87

13 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד



SHUT OFF מצמד מדויק

מברגות אקדח

* המחירים אינם כוללים מע”מ14

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 3800 ₪

ABP68

מברג אקדח
NM 5-28 מומנט

SHUT OFF מצמד מדויק
מהירות 250 סל”ד

משקל 1.15 ק”ג

 מחיר: 3200 ₪

CBP60

מברג אקדח
NM 3-11 מומנט

SHUT OFF מצמד מדויק
מהירות 550 סל”ד

משקל 0.95 ק”ג

 מחיר: 3200 ₪

CBP65

מברג אקדח
NM 3-18 מומנט

SHUT OFF מצמד מדויק
מהירות 300 סל”ד

משקל 1.1 ק”ג

 מחיר: 3500 ₪

ABP47

מברג אקדח
NM 1.0-5.0 מומנט

SHUT OFF מצמד מדויק
מהירות 550 סל”ד

משקל 0.69 ק”ג

 מחיר: 3200 ₪

CBP50

מברג אקדח
NM 1-6 מומנט

SHUT OFF מצמד מדויק
מהירות 1400 סל”ד

משקל 0.95 ק”ג

 מחיר: 3800 ₪

ABP60

מברג אקדח
NM 3-11 מומנט

SHUT OFF מצמד מדויק
מהירות 550 סל”ד

משקל 1.05 ק”ג

 מחיר: 3800 ₪

ABP65

מברג אקדח
NM 3-18 מומנט

SHUT OFF מצמד מדויק
מהירות 300 סל”ד

משקל 1.1 ק”ג

 מחיר: 3200 ₪

CBP47

מברג אקדח
NM 1-5 מומנט

SHUT OFF מצמד מדויק
מהירות 500 סל”ד

משקל 0.74 ק”ג

 מחיר: 3800 ₪

ABP48

מברג אקדח
NM 1.0-6.0 מומנט

SHUT OFF מצמד מדויק
מהירות 2200 סל”ד

משקל 1.0 ק”ג



אחריותשרותאיכות

SHUT OFF מצמד מדויק

מברגות אקדח

15 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 8000 ₪

SDP100T780S4Q

מברג אקדח
NM 0.6-10 מומנט

SHUT OFF מצמד מדויק
מהירות 780 סל”ד

משקל 1.0 ק”ג

 מחיר: 8000 ₪

SDP160T320S4Q

 מברג אקדח
NM 0.6-16 מומנט

SHUT OFF מצמד מדויק
מהירות 320 סל"ד 

משקל 1.0 ק"ג 

 מחיר: 8000 ₪

SDT035T2200S4Q

מברג אקדח 
NM 1-3.5 מומנט

SHUT OFF מצמד מדויק
מהירות 2200 סל"ד

משקל 1.1 ק"ג

 מחיר: 7800 ₪

SDP075T1050S4Q

 מברג אקדח
NM 0.6-7.5 מומנט

SHUT OFF מצמד מדויק
מהירות 1050 סל"ד 

משקל 1.0 ק"ג

 מחיר: 7800 ₪

SCBP047T550S4Q
 

 מברג אקדח
NM 0.4-4.7 מומנט

SHUT OFF מצמד מדויק
מהירות 550 סל"ד 

משקל 0.82 ק"ג 

 מחיר: 6000 ₪

CP2005

מברג אקדח
NM 0.4-4.3 מומנט

SHUT OFF מצמד מדויק
מהירות 1100 סל”ד

משקל 0.8 ק”ג



ללא מצמד / אימפקט

מברגות אקדח

* המחירים אינם כוללים מע”מ16

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 1220 ₪

 מחיר: 900 ₪

 מחיר: 5200 ₪

 מחיר: 4800 ₪

ND5LPX

מברג אקדח אימפקט
NM 8-14 מומנט

מהירות 11,000 סל”ד
משקל 0.65 ק”ג

ND6LFAX

מברג אקדח אימפקט
NM 12-47 מומנט

מהירות 9,000 סל”ד
משקל 0.8 ק”ג

 מחיר: 1950 ₪

CP2042

מברג אקדח אימפקט
NM 6-41 מומנט

מהירות 5600 סל”ד
משקל 1.02 ק”ג

 מחיר: 900 ₪

 מחיר: 1350 ₪

ISD009A1

מברג אקדח אימפקט
NM 325 מומנט מקסימלי

מהירות 10,000 סל”ד
משקל 0.98 ק”ג

CDP58

מברג אקדח ללא מצמד
NM 13 מומנט מקסימלי

מהירות 750 סל”ד
משקל 0.73 ק”ג

AT3030

מברג אקדח אימפקט
NM 57 מומנט מקסימלי

מהירות 8,000 סל”ד
משקל 1.1 ק”ג

CDP39

מברג אקדח ללא מצמד
NM 5 מומנט מקסימלי

מהירות 1600 סל”ד
משקל 0.5 ק”ג

 מחיר: 525 ₪

AT4080A

מברג אקדח
NM 5.2-16.7 מומנט

מהירות 800 סל”ד
משקל 1.2 ק”ג
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מברגות ישרות
SHUT OFF מצמד מדויק

FPF4020
 מברג ישר

 מופעל לחיצה
NM 0.3-2 מומנט

SHUT OFF מצמד מדויק
מהירות 2200 סלד

משקל 0.6

 מחיר: 3600 ₪

 מחיר: 3600 ₪

FP045

מברג ישר
מופעל לחיצה

NM 0.8-4.5 מומנט
SHUT OFF מצמד מדויק

מהירות 800 סל”ד
משקל 0.6 ק”ג

 מחיר: 3600 ₪

FL002

מברג ישר
מופעל ידית

NM 0.05-0.2 מומנט
SHUT OFF מצמד מדויק

מהירות 1,000 סל”ד
משקל 0.63 ק”ג

 מחיר: 3600 ₪

FL045

מברג ישר
מופעל ידית

NM 0.8-4.5 מומנט
SHUT OFF מצמד מדויק

מהירות 800 סל”ד
משקל 0.6 ק”ג
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* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 8300 ₪

SD סדרת לחיצה

מברגות ישרות מופעלות - לחיצה
SHUT OFF מצמד מדויק  
NM 0.6-16 בטווח מומנט

בטווח מהירות 3500 - 320 סל״ד
משקל 0.89 ק”ג

 SD סדרת ידית

מברגות ישרות מופעלות - ידית
SHUT OFF מצמד מדויק  
NM 0.5-6.5 בטווח מומנט

בטווח מהירות 2200 - 480 סל״ד
משקל 0.89 ק”ג

 מחיר: 8300 ₪

SC סדרת ידית

מברגות ישרות מופעלות - ידית
SHUT OFF מצמד מדויק  
NM 0.5-6.5 בטווח מומנט

בטווח מהירות 2200 - 480 סל״ד
משקל 0.69 ק”ג

 מחיר: 7800 ₪ מחיר: 7800 ₪

SC סדרת לחיצה

מברגות ישרות מופעלות - לחיצה
SHUT OFF מצמד מדויק  
NM 0.5-6.5 בטווח מומנט

בטווח מהירות 2200 - 480 סל״ד
משקל 0.69 ק”ג

 מחיר: 7800 ₪

SB סדרת ידית

מברגות ישרות מופעלות - ידית
SHUT OFF מצמד מדויק  
NM 0.4-4.7 בטווח מומנט

בטווח מהירות 1400 - 500 סל״ד
משקל 0.4 ק”ג

 מחיר: 7800 ₪

SB סדרת לחיצה

מברגות ישרות מופעלות - לחיצה
SHUT OFF מצמד מדויק  
NM 0.4-2.5 בטווח מומנט

בטווח מהירות 1600 - 500 סל״ד
משקל 0.4 ק”ג



SHUT OFF מצמד מדויק

מברגות ישרות

 מחיר: 2900 ₪

CP65

מברג ישר
מופעל בלחיצה

 SHUT OFF מצמד מדויק
NM 3-18 מומנט

מהירות 300 סל”ד
משקל 0.8 ק”ג

 מחיר: 2900 ₪

CP60

מברג ישר
מופעל בלחיצה

NM 1.5-9.5 מומנט
 SHUT OFF מצמד מדויק

מהירות 550 סל”ד
משקל 0.8 ק”ג

 מחיר: 2900 ₪

CP55

מברג ישר
מופעל בלחיצה

NM 0.7-6.5 מומנט 
SHUT OFF מצמד מדויק

מהירות 1,000 סל”ד
משקל 0.79 ק”ג
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 מחיר: 3600 ₪

FP110

מברג ישר
מופעל לחיצה

NM 3-11 מומנט
SHUT OFF מצמד מדויק

מהירות 550 סל”ד
משקל 0.9 ק”ג

 מחיר: 2900 ₪

CP10

מברג ישר
מופעל לחיצה

NM 0.05-0.2 מומנט
SHUT OFF מצמד מדויק

מהירות 1,000 סל”ד
משקל 0.48 ק”ג

 מחיר: 2900 ₪

CP45

מברג ישר
מופעל לחיצה

NM 0.8-4 מומנט
SHUT OFF מצמד מדויק

מהירות 800 סל”ד
משקל 0.48 ק”ג

 מחיר: 2900 ₪

CP35

מברג ישר
מופעל לחיצה

NM 0.3-2 מומנט
SHUT OFF מצמד מדויק

מהירות 2200 סל”ד
משקל 0.48 ק”ג

 מחיר: 3600 ₪

FP020

מברג ישר
מופעל לחיצה

NM 0.3-2 מומנט
SHUT OFF מצמד מדויק

מהירות 2,200 סל”ד
משקל 0.6 ק”ג

 מחיר: 3600 ₪

FP010

מברג ישר
מופעל לחיצה

NM 0.1-1 מומנט
SHUT OFF מצמד מדויק

מהירות 1,000 סל”ד
משקל 0.6 ק”ג

 מחיר: 3600 ₪

FP035

מברג ישר
מופעל לחיצה

NM 0.5-3.5 מומנט
SHUT OFF מצמד מדויק

מהירות 1,000 סל”ד
משקל 0.60 ק”ג
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מצמד החלקה / אימפקט

מברגות ישרות

 מחיר: 2200 ₪

CP2037

מברג ישר אימפקט
NM 18-28 מומנט

מהירות 10,000 סל”ד
משקל 0.8 ק”ג

 מחיר: 5600 ₪

 מחיר: 5600 ₪

 מחיר: 5600 ₪

SD סדרת ידית

מברגות ישרות מופעלות - ידית
ROLLER מצמד החלקה  

NM 0.6-10 בטווח מומנט
בטווח מהירות 3500 - 510 סל״ד

משקל 0.69 ק”ג

SD סדרת לחיצה

מברגות ישרות מופעלות - לחיצה
ROLLER מצמד החלקה  

NM 0.6-10 בטווח מומנט
בטווח מהירות 3500 - 510 סל״ד

משקל 0.69 ק”ג

 מחיר: 5600 ₪

 SC סדרת ידית

מברגות ישרות מופעלות - ידית
ROLLER מצמד החלקה  

NM 0.5-6.5 בטווח מומנט
בטווח מהירות 1450 - 480 סל״ד

משקל 0.69 ק”ג

 מחיר: 850 ₪

AT4054

 מברג ישר מופעל ידית
NM 4-9 מומנט
מצמד החלקה

מהירות 800 סל”ד
משקל 1.3 ק”ג

* אידיאלי לסגירת פקקים

 מחיר: 1500 ₪

CS58

מברג ישר
מופעל ידית

NM 0.6-6.0 טווח מומנט
מצמד החלקה

מהירות 750 סל”ד
משקל 0.84 ק”ג

 מחיר: 4800 ₪

CP2011

מברג ישר
מופעל ידית

NM 2-5.5 מומנט
מצמד החלקה

מהירות 1470 סל”ד
משקל 0.9 ק”ג

19 * המחירים אינם כוללים מע”מ
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SC סדרת לחיצה

מברגות ישרות מופעלות - לחיצה
ROLLER מצמד החלקה  

NM 0.5-6.5 בטווח מומנט
בטווח מהירות 1450 - 480 סל״ד

משקל 0.69 ק”ג

 מחיר: 640 ₪

AT4050A

מברג ישר
מופעל ידית

NM 1.1-3.5 מומנט
מצמד החלקה

מהירות 1500 סל”ד
משקל 0.6 ק”ג



מופעל מנוף

מברגות ומפתחות זווית
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CAW65

מפתח זוויתי “3/8 מופעל ידית
NM 3-18 מומנט

SHUT OFF מצמד מדויק
מהירות 300 סל”ד

משקל 1.3 ק”ג

HAWFHE400

מפתח זוויתי “3/8
מופעל ידית

NM 10-40 מומנט
SHUT OFF מצמד מדויק

מהירות 250 סל”ד
משקל 2.4 ק”ג

SH850LR190S90A13S

מפתח זוויתי “1/2
מופעל ידית

NM 40-85 מומנט
SHUT OFF מצמד מדויק

מהירות 190 סל”ד
משקל 2.8 ק”ג

CAW50A

מפתח זוויתי “3/8
מופעל ידית

NM 0.7-5.0 מומנט
SHUT OFF מצמד מדויק

מהירות 1400 סל”ד
משקל 1.3 ק”ג

HAWFHE250

מפתח זוויתי “3/8
מופעל ידית

NM 3-25 מומנט
SHUT OFF מצמד מדויק

מהירות 430 סל”ד
משקל 1.95 ק”ג

HAWFHE600

מפתח זוויתי “1/2
מופעל ידית

NM 20-60 מומנט
SHUT OFF מצמד מדויק

מהירות 180 סל”ד
משקל 2.45 ק”ג

SH200LR550S90

מפתח זוויתי “3/8
מופעל ידית

NM 10-19 מומנט
SHUT OFF מצמד מדויק

משקל 1.3 ק”ג

CA40

90 מברג זוויתי 
מופעל ידית

NM 0.5-3 מומנט
SHUT OFF מצמד מדויק

מהירות 1,000 סל”ד
משקל 0.7 ק”ג

CA65

90 מופעל ידית מברג זוויתי 
NM 3-18 מומנט

SHUT OFF מצמד מדויק
מהירות 300 סל”ד

משקל 1.3 ק”ג
)ניתן להזמין עם כניסה לביט(

 מחיר: 3900 ₪ מחיר: 4500 ₪

 מחיר: 4000 ₪

 מחיר: 10,000 ₪

 מחיר: 12,000 ₪

 מחיר: 22,000 ₪

 מחיר: 4500 ₪

 מחיר: 11,000 ₪

 מחיר: 24,000 ₪
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מדגם מייצג בלבד

מערכות סגירה מתקדמות
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ERP500

מפתח הידוק “3/4
NM 150-500 מומנט

מהירות 347 סל”ד
משקל 5.8 ק”ג

ERP750

מפתח הידוק “1
NM 225-750 מומנט

מהירות 245 סל”ד
משקל 6.2 ק”ג

ERP1000

מפתח הידוק “1
NM 300-1000 מומנט

מהירות 205 סל”ד
משקל 6.4 ק”ג

ERP250

מפתח הידוק “3/4
NM 75-250 מומנט

מהירות 822 סל”ד
משקל 5.1 ק”ג

 בקרים חשמליים לתכנות ואיסוף מידע
לכלי סגירה חשמליים:

כיוון מומונטים זויות ומחזורים.	 
סגירה עם צג חכם ולחצני ניווט.	 
הצגת נתונים בזמן אמת	 
חיסכון משמעותי בתהליך העבודה	 
ידידותי וקל לשימוש ולתפעול	 
אפשרות להתחברות והתממשקות חיצונית.	 
המחיר כולל כבלים וקופסת פיקוד.	 

 מחיר: 140,000 ₪

 מחיר: 140,000 ₪

 מחיר: 140,000 ₪

 מחיר: 140,000 ₪
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מתח נמוך עם שנאי

מברגות חשמל - מומנט מדויק

 מחיר: 1600 ₪

 מחיר: 3500 ₪

ESP1-2

ספק כח
למברגות חשמל

EA210L

מברג חשמלי מופעל ידית  
מתח נמוך עם שנאי
NM 0.1-1.0 מומנט

SHUT OFF מצמד מדויק
מהירות 500, 700 סל”ד

משקל 0.27  ק”ג

 מחיר: 3500 ₪

EA618L

מברג חשמלי מופעל ידית  
מתח נמוך עם שנאי

NM 0.5-1.76 מומנט
SHUT OFF מצמד מדויק
מהירות 700, 1000 סל”ד

משקל 0.6  ק”ג

 מחיר: 3500 ₪

EA630L

מברג חשמלי מופעל ידית  
מתח נמוך עם שנאי

NM 0.78-2.94 מומנט
SHUT OFF מצמד מדויק

מהירות 350, 530 סל”ד
משקל 0.6  ק”ג

 מחיר: 3500 ₪

EA416PC6 

מברג חשמלי מופעל בלחיצה
מתח נמוך עם שנאי
NM 0.3-1.6 מומנט

מהירות 700, 1000 סל”ד
משקל 0.48  ק”ג

 מחיר: 3500 ₪

EA624LC6

מברג חשמלי מופעל ידית  
מתח נמוך עם שנאי

NM 0.69-2.35 מומנט
מהירות 520, 750 סל”ד

משקל 0.6  ק”ג

 מחיר כולל ספק: 5200 ₪

SLBN020L1000S4Q

מברג חשמלי מופעל ידית
מתח נמוך עם שנאי

NM 0.29-1.9 מומנט
מהירות 750, 1000 סל”ד

משקל 0.58  ק”ג

 מחיר כולל ספק: 5200 ₪

SLBN012A1000S4Q

מברג חשמלי מופעל בלחיצה  
מתח נמוך עם שנאי

NM 0.2-1.18 מומנט
SHUT OFF מצמד מדויק
מהירות 750, 1000 סל”ד

משקל 0.58  ק”ג
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מתח נמוך עם שנאי

מברגות חשמל - מומנט מדויק
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DLV7550BKE

 מברג חשמלי מופעל ידית  
מתח נמוך עם שנאי

NM 2-4.5 מומנט
SHUT OFF מצמד מדויק

מהירות 500 סל”ד
משקל 0.75  ק”ג

DLR1510JE

 ספק כח חכם למברגות חשמל
מערכת התרעות ומערכת לוח מגע

 יכולת ספירת הברגים
כיוון מומנט וסוג הסגירה הרצוי

230V הספק
משקל 5.1 ק”ג

DLC4511GGB

ספק כח
למברגות חשמל

230V
משקל 3.5 ק”ג

EA722PC6/2

מברג חשמלי מופעל ידית / לחיצה  
מתח נמוך עם שנאי

NM 0.59-2.16 מומנט
SHUT OFF מצמד מדויק
מהירות 700 - 1,000 סל”ד

משקל 0.7 ק”ג
 מחיר: 4000 ₪

EA207LC6

מברג חשמלי מופעל ידית  
מתח נמוך עם שנאי

NM 0.05-0.69 מומנט
SHUT OFF מצמד מדויק
מהירות 700, 1,000 סל”ד

משקל 0.27  ק”ג
 מחיר: 3500 ₪

EA745PC6

 מברג חשמלי מופעל בלחיצה  
מתח נמוך עם שנאי

NM 1.47-4.41 מומנט
SHUT OFF מצמד מדויק

מהירות 350, 530 סל”ד
משקל 0.7  ק”ג

 מחיר: 4000 ₪

 מחיר: 2200 ₪

 מחיר: 7400 ₪

 מחיר: 6400 ₪

 מחיר: 4000 ₪

EA745LC6

מברג חשמלי מופעל ידית  
מתח נמוך עם שנאי

NM 1.47-4.41 מומנט
SHUT OFF מצמד מדויק

מהירות 350, 530 סל”ד
משקל 0.7  ק”ג

DLV7530BKE

 מברג חשמלי מופעל ידית  
מתח נמוך עם שנאי
NM 0.5-1.7 מומנט

SHUT OFF מצמד מדויק
מהירות 1,100 סל”ד

משקל 0.6  ק”ג
 מחיר: 4600 ₪
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משחזות ציר עפרון

משחזות ציר

 מחיר: 1450 ₪ מחיר: 2600 ₪

 מחיר: 6000 ₪

 מחיר: 2900 ₪

 מחיר: 2100 ₪ מחיר: 3700 ₪

ST3371A

משחזת ציר עפרון 
 “1/8 - 3.0 מ”מ 

מהירות 60,000 סל”ד
משקל 0.13 ק”ג
HP 0.07 הספק

DTURBO1003E

משחזת עפרון ישרה טורבינה
 “1/8 - 3.0 מ”מ 

מהירות 80,000-100,000 סל”ד
משקל 0.2 ק”ג

HP 0.07 הספק

MAH16

פצירה זעירה
אידיאלי לעבודות פוליש

והורדת גרדים
מהלך 2.2 מ״מ

מהירות 11,000 סל”ד
משקל 0.4 ק”ג

O5-X-80000

 משחזת ציר HD זעירה 
 “1/8 - 3.0 מ”מ )טורבינה(

מהירות 80,000 סל”ד
משקל 0.3 ק”ג
HP 0.1 הספק

AL-55

 משחזת ציר עפרון תעשייתית
 “1/8 - 3.0 מ”מ

מהירות 55,000 סל”ד
משקל 0.25 ק”ג
HP 0.07 הספק

 מחיר: 430 ₪ מחיר: 880 ₪

 מחיר: 2900 ₪

AT3170

 משחזרת ציר עפרון
זעירה “1/8 - 3.0 מ”מ
מהירות 54,000 סל”ד

משקל 0.2 ק”ג
HP 0.05 הספק

AT3160H

 120 משחזרת ציר  זווית 
“1/8 - 3.0 מ”מ

מהירות 35,000 סל”ד
משקל 0.3 ק”ג

CP9104

 משחזת ציר עפרון
זעירה

  “1/8 - 3.0 מ”מ
מהירות 60,000 סל”ד

משקל 0.2 ק”ג
HP 0.05 הספק

CP3000600CR

משחזת ציר עפרון  
תעשייתית “1/8 - 3.0 מ”מ

 פליטה אחורית
מהירות 60,000 סל”ד

משקל 0.1 ק”ג
HP 0.05 הספק
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משחזות ציר ישרות

משחזות ציר

ATR7033L

 משחזת ציר ישרה 
“1/4 /  6 מ״מ 

מהירות 22,000 סל”ד
משקל 0.6 ק”ג
HP 0.3 הספק

 מחיר: 230 ₪ מחיר: 390 ₪

 מחיר: 870 ₪ מחיר: 820 ₪

 מחיר: 380 ₪ מחיר: 550 ₪

 מחיר: 630 ₪

 מחיר: 950 ₪

AT7033E

משחזת ציר 
“1/4 /  6 מ״מ 

 במהירות איטית במיוחד
מהירות 4500 סל”ד

משקל 1.0 ק”ג
HP 0.7 הספק

ST7475HM

משחזת ציר ישרה 
“1/4 /  6 מ״מ

מהירות 18,000 סל”ד
משקל 0.71 ק”ג

HP 0.9 הספק

AT7033D

 משחזת ציר ישרה
“1/4 /  6 מ״מ 

מהירות 22,000 סל”ד
משקל 0.7 ק”ג
HP 0.8 הספק

CP872

משחזת ציר ישרה 
 “1/4 /  6 מ״מ

מהירות 22,000 סל”ד
משקל 0.57 ק”ג

HP 0.4 הספק

CP9111

 משחזת ציר
“1/4 /  6 מ״מ 

מהירות 22,000 סל”ד
משקל 0.7 ק”ג
HP 0.5 הספק

CP9105

 משחזת ציר ישרה 
 “1/4 /  6 מ״מ 

מהירות 27,000 סל”ד
משקל 0.4 ק”ג
HP 0.3 הספק

 מחיר: 185 ₪

 מחיר: 1800 ₪

AT7033

 משחזת ציר
 “1/4 /  6 מ״מ 

מהירות 22,000 סל”ד
משקל 0.8 ק”ג
HP 0.4 הספק

EP5104

 משחזת ציר ישרה 
“1/4 /  6 מ״מ 

מהירות 20,000 סל”ד
משקל 0.58 ק”ג

HP 0.3 הספק

CP9113G

HD משחזת ציר 
גוף מתכת  תעשייתית  

 “1/4 /  6 מ״מ
מהירות 25,000 סל”ד

משקל 1.15 ק”ג
HP 1 הספק
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* התמונות להמחשה בלבד

 משחזות ציר זוויתיות

משחזות ציר

 מחיר: 2900 ₪

MAS20B

משחזת ציר זוויתית זעירה 
“1/4 / 6 מ"מ

כולל אפשרות לחבר ידית אחיזה
מהירות 22.000 סל"ד

משקל 0.5 ק”ג
HP 0.3 הספק

 מחיר: 535 ₪

 מחיר: 480 ₪

 מחיר: 1900 ₪

 מחיר: 370 ₪ מחיר: 525 ₪

 מחיר: 4000 ₪

 מחיר: 790 ₪ מחיר: 1050 ₪

AT7034D

 משחזת ציר זוויתית 
 “1/4 /  6 מ״מ 

מהירות 18,000 סל”ד
משקל 0.8 ק”ג
HP 0.8 הספק

ST7161

משחזת זוויתית לרולוקים
  ללא גיר

מהירות 25,000 סל”ד
משקל 0.6 ק”ג
HP 0.4 הספק

CP9106

 משחזת ציר זוויתית
 “1/4 /  6 מ״מ

מהירות 22,000 סל”ד
משקל 0.7 ק”ג
HP 0.3 הספק

CP3030325R

משחזת ציר זוויתית 
“1/4 /  6 מ״מ, ללא גיר

מהירות 25,000 סל”ד
משקל 0.52 ק”ג

HP 0.4 הספק

OEP 5102

90  משחזת ציר זוויתית 
 “1/4 /  6 מ״מ 

מהירות 25,000 סל”ד
HP 0.3 הספק

CP301920AC

משחזת ציר זוייתית 
 תעשיתית “1/4 /  6 מ״מ
 כולל ווסת פליטה אחורית

מהירות 20,000 סל”ד
משקל 0.51 ק"ג

HP 0.5 הספק

ATR7136L

 משחזת ציר זוויתית
“1/4 /  6 מ״מ

מהירות 18,000 סל”ד
משקל 0.7 ק”ג
HP 0.3 הספק

CP9108 QB

120  משחזת ציר זווית 
 “1/4 /  6 מ״מ 

מהירות 22,000 סל”ד
משקל 0.7 ק”ג
HP 0.3 הספק



אחריותשרותאיכות

27 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד

משחזות ציר
משחזות ציר ישרות וזוויתיות לעבודה מאומצת

 מחיר: 2400 ₪

CP3000420R

 משחזת ציר 
 “1/4 /  6 מ״מ
פליטה אחורית

מהירות 20,000 סל”ד
משקל 0.77 ק”ג
HP 0.54 הספק

 מחיר: 2800 ₪

CP301920

 משחזת ציר תעשייתית 
 “1/4 /  6 מ״מ

 עם ווסת ופליטה אחורית
מהירות 20,000 סל”ד

משקל 0.37 ק”ג
HP 0.5 הספק

 מחיר: 2700 ₪

RG38CX

 משחזת ציר תעשייתית
“1/4 /  6 מ״מ

 מופעלת ידית
מהירות 22,000 סל”ד

משקל 0.6 ק”ג
HP 0.4 הספק

 מחיר: 2400 ₪

CP3000515R

 משחזת ציר 
 “1/4 /  6 מ״מ

 פליטה אחורית
מהירות 15,000 סל”ד

משקל 0.86 ק”ג
HP 0.7 מחיר: 2400 ₪הספק 

CP3000518R

 משחזת ציר 
 “1/4 /  6 מ״מ

 פליטה אחורית
מהירות 18,000 סל”ד

משקל 0.85 ק”ג
HP 0.7 הספק

 מחיר: 2700 ₪

RG38CA06

 משחזת ציר ישרה 
“1/4 /  6 מ״מ

 מופעלת בסיבוב
מהירות 22,000 סל”ד

משקל 0.5 ק”ג
HP 0.4 הספק

 מחיר: 5850 ₪

CP310913AC

 משחזת ציר זוויתית
 “1/4 /  6 מ״מ

מהירות 13,000 סל”ד
1.1 ק"ג

HP 0.8 הספק

 מחיר: 4000 ₪

CP301912AC

 משחזת ציר 
 “1/4 /  6 מ״מ

מהירות 12,000 סל”ד
משקל 0.51 ק”ג

HP 0.5 הספק

 מחיר: 2400 ₪

CP3000330R

 משחזת ציר מיני
 “1/4 /  6 מ״מ

מהירות 30,000 סל”ד
 משקל 0.395 ק”ג

HP 0.4 הספק



משחזות ציר ארוכות

משחזות ציר

 מחיר: 2350 ₪

 מחיר: 2050 ₪

 מחיר: 730 ₪ מחיר: 630 ₪

 מחיר: 1800 ₪

 מחיר: 735 ₪

AT7135

 משחזת ציר ארוכה
1/4 /  6 מ״מ 

 אורך 250 מ”מ
מהירות 25,000 סל”ד

0.8 ק"ג
HP 0.3 הספק

AT7033L

משחזת ציר ארוכה 
 1/4 /  6 מ״מ 
ציפוי גוף גומי
 אורך 250 מ”מ

22,000 סל"ד
0.6 ק"ג

HP 0.3 הספק

CP9113GES

HD משחזת ציר ארוכה 
 תעשייתית 1/4 /  6 מ״מ 

גוף מתכת
אורך 250 מ”מ

מהירות 25,000 סל”ד
 משקל 1.62 ק”ג

HP 1 הספק

CP9112

 משחזת ציר ארוכה
 תעשייתית  1/4 /  6 מ״מ  

 אורך 330 מ”מ
מהירות 22,000 סל”ד

 משקל 1.3 ק”ג
HP 0.47 הספק

NHG65K

 משחזת ציר ארוכה
 תעשייתית  1/4 /  6 מ״מ 

 אורך 309 מ”מ
מהירות 18,000 סל”ד

 משקל 1.3 ק”ג
HP 0.5 הספק

CP9110

 משחזת ציר ארוכה
  1/4 /  6 מ״מ 
 אורך 250 מ”מ

מהירות 22,000 סל”ד
 משקל 0.7 ק”ג
HP 0.3 הספק

* המחירים אינם כוללים מע”מ28

* התמונות להמחשה בלבד



אחריותשרותאיכות

משחזות דיסק

29 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 650 ₪

 מחיר: 1850 ₪

 מחיר: 1450 ₪

 מחיר: 4400 ₪

 מחיר: 3900 ₪

 מחיר: 6450 ₪

KA16120A45

 משחזת דיסק “4.5
M14 בורג

מהירות 12,000 סל”ד
משקל 1.75 ק”ג

HP 2.3 הספק

CP9123

 משחזת דיסק “7
מהירות 7,500 סל”ד

משקל 3.4 ק”ג
HP 1.1 הספק

AT7045 G

משחזת דיסק “5
מהירות 10,900 סל”ד

משקל 1.6 ק”ג
HP 0.9 הספק

NAG1F05

HD 5“ משחזת דיסק
מהירות 12,700 סל”ד

משקל 1.5 ק”ג
HP 0.9 הספק

CP9121AR

 משחזת דיסק “5
מהירות 12,000 סל”ד

M14 בורג
משקל 2.1 ק”ג
HP 0.8 הספק

 מחיר: 4100 ₪

NAG70A

HD 7“ משחזת דיסק
מהירות 7,600 סל”ד

משקל 3.1 ק”ג
HP 1.3 הספק

 מחיר: 5700 ₪

NAG230E

HD 9“ משחזת דיסק
מהירות 5,500 סל”ד

משקל 4.4 ק”ג
HP 1.5 הספק

AT7037-M14

משחזת דיסק זווית “5
מהירות 11,000 סל”ד

 M14 בורג
משקל 1.8 ק”ג
HP 0.8 הספק

 מחיר: 4100 ₪

MLG50

משחזת זווית “5 )יפן(
מהירות 11,000 סל”ד

משקל 2.5 ק”ג
HP 1.5 הספק

 מחיר: 1780 ₪

ST7841SA

משחזת זווית “4 דו כיוונית 
מהירות 13,000 סל"ד

משקל 0.5 ק"ג
HP 0.4 הספק



* המחירים אינם כוללים מע”מ30

* התמונות להמחשה בלבד

משחזות ומלטשות דיסק

KA16075A

 מלטשת זוויתית "7 
M14 בורג

מהירות 7,500 סל”ד
משקל 1.39 ק”ג

HP 2.3 הספק

ST7852

משחזת דיסק “4.5 זווית 
מהירות 11,000 סל”ד

משקל 1.8 ק”ג
HP 0.9 הספק

 מחיר: 780 ₪ מחיר: 2300 ₪

 מחיר: 6400 ₪ מחיר: 6700 ₪

 מחיר: 1550 ₪

AT7073

מלטשת זוויתית “7
מהירות 4500 סל”ד

משקל 2.9 ק”ג
HP 0.7 הספק

KA16060A

מלטשת זוויתית "6 
למברשות כוס

M14 בורג
מהירות 6,000 סל”ד

משקל 1.41 ק”ג
HP 2.3 הספק

CP7269S

מלטשת “7
מהירות 5,000 סל”ד

משקל 2.3 ק”ג
HP 0.7 הספק

 מחיר: 2500 ₪

CP7550-A

משחזת דיסק זוויתית “5
M14 בורג

מהירות 12.000 סלד
משקל 1.6 ק"ג
HP 1.1 הספק



אחריותשרותאיכות

מלטשות ופולישרים

31 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 2700 ₪ מחיר: 1700 ₪

 מחיר: 1600 ₪ מחיר: 1100 ₪

 מחיר: 1050 ₪

 מחיר: 2250 ₪ מחיר: 370 ₪

NSG100

 מלטשת אקדח “5
100x16 מ״מ

מהירות 13,000 סל”ד
משקל 0.9 ק”ג

CP7200

 מלטשת אקדח
 אוניברסלית ״3

מהירות 15,000 סל”ד
משקל 0.68 ק”ג

CP9778

 מלטשת אקדח “5
מהירות 14,000 סל”ד

משקל 1.0 ק”ג
HP 0.3 הספק

CP7200S

 מלטשת אקדח
 אוניברסלית קיט “2 + “3

מהירות 15,000 סל”ד
כולל אביזרי ליטוש “2 + “3

משקל 0.68 ק”ג

AT7015P

 מלטשת פחחים
עגולה ״6

מהירות 10,000 סל”ד
משקל 2.1 ק”ג

CP7201P

פולישר
קיט “2 + “3

מהירות 2500 סל”ד
משקל 0.68 ק"ג

CP7269P

 פולישר "7  
מהירות 2600 סל”ד

משקל 2.5 ק”ג
HP 0.7 הספק

 מחיר: 2780 ₪

CP7250HE

מלטשת “6 שקטה
מהירות 12,000 סל”ד

משקל 0.9 ק”ג



מלטשות נגרים / פחחים

* המחירים אינם כוללים מע”מ32

* התמונות להמחשה בלבד

SXRB60

 מלטשת
 אקסצנטרית ”6

אורביט 5 מ”מ
מהירות 12,000 סל”ד

 משקל 0.8 ק”ג
HP 0.3 הספק

CP7255E

 מלטשת
 אקסצנטרית “6

 אורביט 5 מ”מ
מהירות 12,000 סל”ד

משקל 0.8 ק”ג
HP 0.3 הספק

CP7250E

 מלטשת אקסצנטרית “6
מופחתת וויברציות

 אורביט 5 מ”מ
מהירות 12,000 סל”ד

משקל 0.8 ק”ג
HP 0.3 הספק

EP4151C6

 מלטשת
 אקסצנטרית “6

 אורביט 5 מ”מ
מהירות 12,000 סל”ד

משקל 0.83 ק”ג

ONARVIKA

מלטשת אקסצנטרית ”6 
 גוף אלומיניום
 אורביט 5 מ”מ

מהירות 11,000 סל”ד
משקל 0.9 ק”ג

APS-150

 מלטשת
אקסצנטרית “6 איכותית, 

קלה במיוחד תעשייתית
10,000 סל"ד

משקל 0.7 ק"ג

 מחיר: 2200 ₪

 מחיר: 980 ₪

 מחיר: 750 ₪

 מחיר: 3300 ₪

 מחיר: 480 ₪

 מחיר: 2000 ₪



אחריותשרותאיכות

עם מערכות שאיבה

מלטשות אוויר

33 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 2900 ₪

SXRB60C

מלטשת אקסצנטרית ”6 עם 
 שאיבה עצמית לשק איסוף

 אורביט 5 מ”מ
מהירות 12,000 סל”ד

משקל 0.8 ק”ג
HP 0.4 הספק

 מחיר: 2000 ₪

DRC7705V6

מלטשת אקסצנטרית 
 ”6 עם שאיבה מרכזית

 אורביט 5 מ”מ
מהירות 10,000 סל”ד

משקל 0.8 ק”ג

 מחיר: 4800 ₪

DRC7905

תחנת שאיבה אוטומטית עם 
פעולה אוטומטית בהפעלת המלטשת

ספיקת שאיבה 3583 ליטר בדקה
21 ליטר

משקל 10 ק”ג

 מחיר: 1500 ₪

CP7255CVE

 מלטשת אקסצנטרית
"6 עם שאיבה מרכזית,

מהירות 12.000 סל"ד
משקל 0.83 ק"ג 

HP 0.3 הספק

 מחיר: 8500 ₪

DRC7910

תחנת שאיבה אוטומטית עם 
פעולה אוטומטית בהפעלת המלטשת

ספיקת שאיבה 7150 ליטר בדקה
ניתן להפעיל 2 מלטשות יחד

77 ליטר 
משקל 25.1 ק”ג

 מחיר: 3300 ₪

SXRB60V

 מלטשת אקסצנטרית 6"
עם שאיבה מרכזית

מהירות 12.000 סל"ד
משקל 0.8 ק"ג
HP 0.3 הספק



 משולשות / מלבניות

מלטשות נגרים / פחחים

* המחירים אינם כוללים מע”מ34

* התמונות להמחשה בלבד

CP7266E

 מלטשת מלבנית
פלטה  80X130 מ”מ 

אורביט 2.5 מ”מ 
מהירות 10,000 סל”ד

משקל 0.66 ק”ג
HP 0.3 הספק

AT7018

 מלטשת מלבנית
פלטה 90X165 מ”מ

מהירות 8,000 סל”ד
משקל 1.9 ק”ג

SV3

 HD מלטשת מלבנית 
פלטה 93X170 מ”מ

 אורביט 2.4 מ”מ
8,000 רטיטות לדקה

משקל 1.7 ק”ג
HP 0.5 הספק

SXOAR1

 מלטשת מלבנית 
פלטה 80X130 מ”מ

 אורביט 2.4 מ”מ
10,000 רטיטות לדקה

משקל 1.0 ק”ג
HP 0.3 הספק

SXOAT1

 מלטשת מגהץ )משולש( 
פלטה 147X100 מ”מ

 אורביט 2.4 מ”מ
10,000 רטיטות לדקה

משקל 1.0 ק”ג
HP 0.3 הספק

 מחיר: 370 ₪

CP7267E

מלטשת משולשת לפינות
פלטה 100X144 מ”מ

מהירות 10,000 סל”ד
משקל 0.66 ק”ג

HP 0.3 הספק

 מחיר: 1550 ₪

 מחיר: 1700 ₪

CP7268

 מלטשת קווית לפחחות
פלטה 70X445 מ”מ

5,000 רטיטות לדקה
משקל 2.75 ק”ג

 מחיר: 1350 ₪

 מחיר: 3050 ₪

CP7263E

 מלטשת מלבנית
פלטה  74X109 מ”מ 

אורביט 2.5 מ”מ 
מהירות 10,000 סל”ד

משקל 0.63 ק”ג
HP 0.3 הספק

 מחיר: 1550 ₪

 מחיר: 4400 ₪

 מחיר: 3050 ₪



אחריותשרותאיכות

מלטשות סרט

35 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד

CP50804200D2424

360 מלטשת סרט מתכווננת 
מהירות 20,000 סל”ד

משקל 1.39 ק”ג
86 DB (A) רמת רעש  

מידות סרט 13X610 מ”מ

AT7009ABS

 מלטשת סרט
מהירות 16,000 סל”ד

משקל 0.95 ק”ג
מידות סרט 10X330 מ”מ

 מחיר: 1700 ₪

 מחיר: 1680 ₪

 מחיר: 580 ₪

CP9780

 מלטשת סרט
 תעשייתית

מהירות 20,000 סל”ד
משקל 1.5 ק”ג

מידות סרט 20X520 מ”מ

CP9779

 מלטשת סרט
 תעשייתית

מהירות 22,000 סל”ד
משקל 0.9 ק”ג

מידות סרט 10X330 מ”מ

 מחיר: 2900 ₪

 מחיר: 3000 ₪ מחיר: 1700 ₪

 מחיר: 2700 ₪

 מחיר: 900 ₪

 מחיר: 3000 ₪

 מחיר: 2900 ₪

CP50803260D12

מלטשת סרט 
מהירות 26,000 סל”ד

משקל 0.77 ק”ג
מידות סרט 13X305 מ”מ

AT7020B

 מלטשת סרט
מהירות 16,000 סל”ד

משקל 1.4 ק”ג
מידות סרט 20X520 מ”מ

B-10N

 מלטשת סרט
מהירות 17,000 סל”ד

משקל 0.9 ק”ג
מידות סרט 10X330 מ”מ

BB-20

 מלטשת סרט קלה
מהירות 17,000 סל”ד

 משקל 0.9 ק”ג 
מידות סרט 20X330 מ”מ

ניתן לקבל אורך סרט 520 מ"מ

BB-10

 מלטשת סרט מיני
מהירות 16,000 סל”ד

משקל 0.8 ק”ג
מידות סרט 10X330 מ”מ

ST7703

 מלטשת סרט
מהירות 7,000 סל”ד

משקל 2.1 ק”ג
מידות סרט 60X260 מ”מ

אידיאלי להברקת נירוסטה



מפתחות אימפקט
הינע “3/8, “1/4

CP7721

מפתח פרפר/כף יד “3/8 
קטן במיוחד

מהירות 15.000 סל"ד
NM 110 מומנט מקסימלי

NM 9-80 מומנט עבודה
משקל 0.53 ק"ג 

CP7727

מפתח אימפקט “3/8 
עם ידית ארוכה

מהירות 8,510 סל"ד
NM 250 מומנט מקסימלי

 NM 26-192 מומנט עבודה
משקל 1.12 ק"ג

* אידיאלי למקומות עם בעיות גישה

 מחיר: 400 ₪

CP719

מפתח אימפקט “1/4
מהירות 7,000 סל”ד

 NM 47 מומנט מקסימלי
 NM 7-27 מומנט עבודה

משקל 1.13 ק”ג

* המחירים אינם כוללים מע”מ36

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 380 ₪

 מחיר: 1700 ₪ מחיר: 1700 ₪

 מחיר: 945 ₪

 מחיר: 2000 ₪

AT5030H

 מפתח אימפקט פרפר “3/8
מהירות 10.000 סל"ד

 NM 102 מומנט מקסימלי
משקל 1.3 ק"ג

AT5031

 מפתח אימפקט “3/8
מהירות 9000 סל"ד 

 NM 257 מומנט מקסימלי
משקל 1.44 ק”ג

AT1063A

מפתח אימפקט “3/8
מהירות 10,000 סל”ד

 NM 298 מומנט מקסימלי
משקל 1.3 ק”ג

CP7729

מפתח אימפקט “3/8
מהירות 9,400 סל”ד

 NM 563 מומנט מקסימלי
משקל 1.2 ק”ג

 מחיר: 3300 ₪

 מחיר: 2000 ₪

CP8828
20V 3/8“ מפתח אימפקט נטען

מהירות 2400 סל"ד
NM 205 מומנט מקסימלי

NM 40-174 מומנט עבודה
 מגיע במזוודה קשיחה עם

2 סוללות ליטיום 4 אמפר + מטען 
משקל כולל סוללה 1.85 ק"ג

עשוי 
בטכנולוגיה 
חדישה ללא 

פחמים 



אחריותשרותאיכות

CP7732C

מפתח אימפקט “1/2
קצר מאד

* אידאלי למקומות עם בעיות גישה 
מהירות 9,410 סל”ד

 NM 625 מומנט מקסימלי
NM 70-387 מומנט עבודה

משקל 1 ק”ג

37 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 4650 ₪

הינע “1/2

מפתחות אימפקט

CP8848

20V 1/2מפתח אימפקט נטען ״
מהירות 1900 סל"ד

NM 1050 מומנט מקסימלי
NM 68-980 מומנט עבודה

מגיע במזוודה קשיחה עם 2 
סוללות ליטיום 4 אמפר + מטען 

משקל + סוללה  3.1 ק"ג

עשוי 
בטכנולוגיה 
חדישה ללא 

פחמים 

 מחיר: 880 ₪

 מחיר: 1700 ₪

AT1469

 מפתח אימפקט “1/2 קצר מאד 
* אידאלי למקומות עם בעיות גישה 

 מהירות 10,000 סל”ד
NM 678 מומנט מקסימלי

משקל 1.55 ק”ג

 מחיר: 880 ₪

AT2050B

מפתח אימפקט קצר “1/2
מהירות 12,000 סל”ד

 NM 542 מומנט מקסימלי
משקל 1.6 ק”ג



מפתחות אימפקט
הינע “1/2

STC540

 מפתח אימפקט “1/2
 NM 1355 מומנט מקסימלי

מהירות 7,500 סל”ד
משקל 2 ק”ג

* המחירים אינם כוללים מע”מ38

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 880 ₪

 מחיר: 590 ₪

AT1079

מפתח אימפקט “1/2
מהירות 11,000 סל”ד

 NM 745 מומנט מקסימלי
משקל 1.3 ק”ג

 מחיר: 990 ₪

CP734H

 מפתח אימפקט “1/2
מהירות 8,400 סל”ד

 NM 576 מומנט מקסימלי
NM 34-420 מומנט עבודה

משקל 2.3 ק”ג

EP262K

KIT 1/2“ מפתח אימפקט 
 כולל סט בוקסות

מהירות 8,000 סל”ד
NM 25-610 מומנט 

משקל 2.75 ק”ג

AT5140

 מפתח אימפקט “1/2
 NM 1112 מומנט מקסימלי

מהירות 8,500 סל”ד
משקל 2.1 ק”ג

 מחיר: 1100 ₪

CP7748

מפתח אימפקט “1/2
מהירות 8200 סל”ד

 NM 1250 מומנט מקסימלי
משקל 2 ק”ג

 מחיר: 1575 ₪

 מחיר: 1050 ₪

 מחיר: 540 ₪

EP252

 מפתח אימפקט “1/2
מהירות 7,000 סל”ד
 NM 25-578 מומנט

משקל 2.63 ק”ג

 מחיר: 1700 ₪

CP7749

 מפתח אימפקט “1/2
מהירות 7,000 סל״ד

NM 1300 מומנט מקסימלי
 NM 135-704 מומנט

משקל 1.8 ק”ג

 מחיר: 720 ₪

AT5044

מפתח אימפקט “1/2
מהירות 7,000 סל”ד

 NM 540 מומנט מקסימלי
משקל 2.5 ק”ג



אחריותשרותאיכות

 הינע “3/4

מפתחות אימפקט

 מחיר: 4000 ₪

 מחיר: 3200 ₪

CP8272

מפתח אימפקט “3/4
 תעשייתי

מהירות 6,500 סל”ד
 NM 1650 מומנט מקסימלי

NM 135-1300 מומנט עבודה
משקל 3.2 ק”ג

 מחיר: 3200 ₪

CP772H

 מפתח אימפקט “3/4
מהירות 4,200 סל”ד

NM 1500 מומנט מקסימלי
 NM 203-949 מומנט עבודה

משקל 5.3 ק”ג

 מחיר: 3800 ₪

AT2106L

מפתח אימפקט ישר  “3/4 
עם קנה ארוך

מהירות 7500 סל”ד
 NM 1763 מומנט מקסימלי

משקל 4.6 ק”ג

CP7769

מפתח אימפקט “3/4
מהירות 7,000 סל”ד

 NM 1950 מומנט מקסימלי
 NM 407-1474 מומנט עבודה

משקל 3.4 ק”ג

 מחיר: 3300 ₪

AT2106

מפתח אימפקט ישר “3/4 
קנה קצר

מהירות 7500 סל"ד 
 NM 1898 מומנט מקסימלי

משקל 4.5 ק"ג 

 מחיר: 2200 ₪

AT1061

מפתח אימפקט “3/4
מהירות 4500 סל”ד

 NM 1492 מומנט מקסימלי
משקל 3.8 ק”ג

39 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד

AT5065

 מפתח אימפקט “3/4
 NM 949 מומנט מקסימלי

מהירות 4800 סל"ד
משקל 4.9 ק"ג

 מחיר: 1500 ₪



מפתחות אימפקט
הינע “1 קנה קצר

CP7776

מפתח אימפקט אקדח “1
מהירות 5,000 סל”ד

NM 2400 מומנט מקסימלי
 NM 955 - 2073 מומנט עבודה

משקל 11.2 ק”ג

 מחיר: 3900 ₪

AT2108

מפתח אימפקט “1 ישר
 קנה קצר - קל משקל

 NM 1898 מומנט מקסימלי
מהירות 7,500 סל”ד

משקל 5 ק”ג

* המחירים אינם כוללים מע”מ40

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 4000 ₪

 מחיר: 22,000 ₪

 מחיר: 6300 ₪

DCP0611D28

 מפתח אימפקט “1
קנה קצר תעשיתי

מהירות 3,500 סל”ד
 NM 3,790 מומנט מקסימלי

טווח מומנט 1220-2440
משקל 10.4 קג

 מחיר: 6100 ₪

CP7780

מפתח אימפקט ישר “1
קנה קצר 

מהירות 5,000 סל”ד
 NM 2320 מומנט מקסימלי

NM 350-1650 מומנט עבודה
משקל 6.8 ק”ג

 מחיר: 5300 ₪

CP7779

מפתח אימפקט אקדח “1
מהירות 7,000 סל”ד

NM 1950 מומנט מקסימלי
NM 407-1464 מומנט עבודה

משקל 3.5 ק”ג

CP8084

מפתח אימפקט אקדח “1
מהירות 6,500 סל”ד

 NM 1650 מומנט מקסימלי
NM 135-1300 מומנט עבודה

משקל 5.05 ק”ג

 מחיר: 3250 ₪

AT6083P

מפתח אימפקט אקדח “1
מהירות 3,500 סל”ד

 NM 2441 מומנט מקסימלי
משקל 9.6 ק”ג

 מחיר: 7300 ₪

STC588

מפתח אימפקט “1
מהירות 4500 סל״ד

 NM 2835 מומנט מקסימלי
משקל 7.8 ק”ג



אחריותשרותאיכות

מפתחות אימפקט
הינע “1 קנה ארוך

41 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד

CP7600XCR

מפתח “1 מומנט מדויק
מהירות 100 סל”ד

 NM 550-950 מומנט עבודה
משקל 8.8 ק”ג

 מחיר: 51,500 ₪

 מחיר: 3400 ₪

 מחיר: 4000 ₪

AT60836

מפתח אימפקט “1
 קנה ארוך

 NM 2441 מומנט מקסימלי
משקל 11 ק”ג

אורך הקנה 152 מ”מ

AT2108L

מפתח אימפקט “1 ישר
 קנה קצר - קל משקל

 NM 1763 מומנט מקסימלי
מהירות 7,500 סל”ד

משקל 5.4 ק”ג

 מחיר: 6300 ₪

CP7780-6

מפתח אימפקט “1
קנה ארוך

מהירות 5,000 סל”ד
 NM 2320 מומנט מקסימלי

 NM 350-1650  מומנט עבודה
משקל 7.7 ק”ג

 מחיר: 4800 ₪

STC5886

מפתח אימפקט “1
קנה ארוך

מהירות 4500 סל”ד
 NM 2835 מומנט מקסימלי

משקל 8.36 ק”ג

 מחיר: 10,500 ₪

CP5000

מפתח אימפקט “1
קנה ארוך

מהירות 3700 סל”ד
 NM 3400 מומנט מקסימלי

 NM 240-2800 מומנט עבודה
משקל 13.5 ק”ג



ראצ׳טים קצרים הינע “1/4, “3/8

מפתחות חגור משונן ראצ’טים

 מחיר: 340 ₪

 מחיר: 870 ₪ מחיר: 340 ₪

 מחיר: 780 ₪

CP825

 ראצ’ט “1/4 קצר
 NM 7-21 מומנט

מהירות 200 סל”ד
משקל 0.9 ק”ג

CP825T

 ראצ’ט “3/8 קצר
 NM 7-21 מומנט

מהירות 200 סל”ד
משקל 0.9 ק”ג

AT5055A

 ראצ’ט “3/8 קצר
 NM 41 מומנט מקסימלי

מהירות 230 סל”ד
משקל 0.5 ק”ג

AT5055

 ראצ’ט “1/4 קצר
 NM 41 מומנט מקסימלי

מהירות 250 סל”ד
משקל 0.5 ק”ג

 מחיר: 580 ₪

CP824

 ראצ’ט “1/4 קצר
 NM 5-17 מומנט

מהירות 220 סל”ד
משקל 0.5 ק”ג

CP824T

 ראצ’ט “3/8 קצר
 NM 5-17 מומנט

מהירות 220 סל”ד
משקל 0.5 ק”ג

 מחיר: 580 ₪

 מחיר: 1990 ₪

NRR8B

 ראצ’ט קצר “3/8 תעשייתי
 NM 45 מומנט מקסימלי

מהירות 200 סל”ד
משקל 0.54 ק”ג

* המחירים אינם כוללים מע”מ42

* התמונות להמחשה בלבד



אחריותשרותאיכות

מפתחות חגור משונן ראצ’טים

 מחיר: 1800 ₪

CP7830H

HD 1/2“ ראצ’ט 
 NM 122 מומנט מקסימלי

מהירות 190 סל”ד
משקל 1.2 ק”ג

* ניתן לקבל עם הינע 3/8

 מחיר: 420 ₪

AT5056

 ראצ’ט “HD 1/2 )ראש מחוזק(
 NM 68 מומנט מקסימלי

מהירות 170 סל”ד
משקל 1.2 ק”ג

 מחיר: 600 ₪

CP886H

 ראצ’ט “1/2
 NM 68 מומנט מקסימלי

מהירות 160 סל”ד
משקל 1.19 ק”ג

 מחיר: 600 ₪

CP886

 ראצ’ט “3/8 
 NM 68 מומנט מקסימלי

מהירות 160 סל”ד
משקל 1.19 ק”ג

 מחיר: 840 ₪

AT5054

ראצ’ט “1/2
 NM 122 מומנט מקסימלי

משקל 2 ק”ג

 מחיר: 880 ₪ מחיר: 260 ₪

CP828H

 ראצ’ט “1/2
 NM 70 מומנט

מהירות 150 סל”ד
משקל 1.08 ק”ג

 מחיר: 880 ₪

CP828

 ראצ’ט “3/8
 NM 70 מומנט

מהירות 150 סל”ד
משקל 1.08 ק”ג

 מחיר: 260 ₪

AT5052

 ראצ’ט “3/8
 NM 68 מומנט מקסימלי

מהירות 150 סל”ד
משקל 1.1 ק”ג

AT5053

 ראצ’ט “1/2
 NM 68 מומנט מקסימלי

מהירות 150 סל”ד
משקל 1.1 ק”ג

 מחיר: 1700 ₪

ST5245

HD 1/2“ ראצ’ט 
 NM 244 מומנט מקסימלי

מהירות 7,000 סל”ד
משקל 1.8 ק”ג

43 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד

ראצ׳טים הינע “3/8, “1/2



מפתחות הידרופנאומטים
מערכת הקשה הידראולית 5-172 ניוטון

מחירמשקל ק״גמומנט NMמהירות סל״דהינעמק"ט

APTF020T6700I4Q1/4 7680 &67009-200.80לביט

APTF028T6300I4Q1/4 7680 &630016-280.80לביט

APTF035T6700I4Q1/4 7680 &670020-350.80לביט

BPTF024T6700I10S3/8670016-240.79& 9170

BPTF040T6300I10S3/8630020-400.79& 9170

BPTF056T6700I10S3/8670028-560.83& 9170

BPTF060T6100I10S3/8610036-601.02& 9170

BPTF096T4600I13S1/2460052-961.45& 10,350

BPTF136T5000I13S1/2500080-1361.80& 10,980

BPTF172T3800I13S1/23800120-1722.10& 12,124

מחירמשקל ק״גמומנט NMמהירות סל״דהינעמקט

APTF012T6200S4Q1/4 9450 &62005-121לביט

APTF022T6500S4Q1/4 9450 &650011-221לביט

APTF028T6300S4Q1/4 9450 &630019-281לביט

CPTF012T6200S10S3/862005-120.97& 11,760

CPTF024T6500S10S3/8650011-240.97& 11,760

CPTF035T6300S10S3/8630022-351& 12,720

DPTF060T6100S10S3/8610030-551.1& 12,720

DPTF085T4800S13S1/2480050-851.60& 13,900

DPTF130T4500S13S1/2450070-1201.85& 15,100

DPTF165T3400S13S1/23400110-1552.10& 12,720

SHUT OFF מצמד מדויק

מצמד החלקה

BA

C D

* המחירים אינם כוללים מע”מ44

* התמונות להמחשה בלבד



אחריותשרותאיכות

מפתחות הידרופנאומטים

מחירמשקל ק״גמומנט NMמהירות סל״דהינעמק"ט

APT031L10000I10S3/81000020-310.7& 11,270

BPT028T9000I4Q1/4 11,270 &900017-280.8לביט

CPT031T9000I10S3/8900020-310.8& 11,270

CPT052T7000I10S3/8700030-521& 12,000

DPT070T6000I13S1/2600050-701.3& 12,600

DPT110T4500I13S1/2450065-1101.6& 14,000

DPT160T3500I13S1/23500110-1602.4& 15,960

EPT240T2800I19S3/42800160-2403.3& 19,500

מחירמשקל ק״גמומנט NMמהירות סל״דהינעמקט

BPT010T5500S4Q1/4 13,050 &55005-100.95לביט

APT010L5000S4Q1/4 13,050 &50005-100.9לביט

APT014L6000S4Q1/4 13,750 &60008-140.9לביט

BPT014T6000S4Q1/4 13,750 &60008-141.0לביט

CPT025T4500S10S3/8450013-251.3& 14,170

APT025L4500S10S3/8450013-251.2& 14,170

BPT035T6000S4Q1/4600020-361.4& 15,300

CPT040T6000S10S3/8600022-401.4& 15,300

DPT070T4000S13S1/2400032-701.8& 16,600

DPT125T3500S13S1/2350062-1252.4& 18,500

EPT250T4000S19S3/44000125-2503.3& 23,900

EPT450T3000S19S3/43000225-4504.3& 30,400

SHUT OFF מצמד מדויק

מצמד החלקה

C AB

DE

45 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד

מערכת הקשה הידראולית 5-450 ניוטון



מכשירי ניטים פנאומטיים

כלי סמרור

 מחיר: 4300 ₪

AR2000

 מכשיר סמרור
 עבור מסמרות בקוטר 2.4-4.8 מ”מ

מהלך 16 מ"מ
משקל 1.35 ק"ג

ST 6671

 מכשיר סמרור 3 בקים
עבור מסמרות 2.4-4.8 מ”מ

מהלך 16 מ”מ
משקל 1.8 ק”ג

R1A1

מכשיר סמרור עם מערכת שאיבה
 עבור מסמרות בקוטר 2.4-4.8 מ”מ

מהלך 19 מ”מ
משקל 1 ק”ג

 מחיר: 6000 ₪

 מחיר: 4100 ₪

 מחיר: 1300 ₪

CP9882

 מכשיר סמרור
 עבור מסמרות בקוטר 2.4-4.8 מ”מ

מהלך 17 מ”מ
משקל 1.5 ק”ג

AR2000S

HD מכשיר סמרור קטן 
 עבור מסמרות בקוטר 2.4-4.0 מ”מ

מהלך 14 מ”מ
משקל 1.1 ק”ג

 מחיר: 6900 ₪

71213-00017

G2 HD מכשיר סמרור 
 עבור מסמרות בקוטר  2.4-4.8 מ”מ

מהלך 17 מ”מ
משקל 1.4 ק”ג

 מחיר: 1450 ₪

 מחיר: 480 ₪

AT6015

 מכשיר סמרור
 עבור מסמרות בקוטר 2.4-4.8 מ”מ

מהלך 14 מ”מ
משקל 1.5 ק”ג

 מחיר: 3200 ₪

AR011MX

HD מכשיר סמרור 
עבור מסמרות 2.4-4.8 מ”מ

מופחת רעש ווברציות 
מהלך 16 מ”מ
משקל 1.5 ק”ג

* המחירים אינם כוללים מע”מ46

* התמונות להמחשה בלבד
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ARV-015S

 מכשיר סמרור ישר
עבור מסמרות 2.4-3.2 מ״מ

מהלך 14 מ״מ
משקל 1.4 ק"ג

מכשירי ניטים פנאומטיים

כלי סמרור

 מחיר: 6000 ₪

AR2000SV

 מכשיר סמרור עם שאיבה
 עבור מסמרות בקוטר 2.4-4 מ”מ

מהלך 14 מ”מ
משקל 1.25 ק”ג

* לא מתאים למסמרות 4 נירוסטה

 מחיר: 6900 ₪

ARV015M

 מכשיר סמרור ישר
 עבור מסמרות בקוטר 2.4-4.8 מ”מ

מהלך 16 מ”מ
משקל 1.7 ק”ג

 מחיר: 12,000 ₪

AR2000A90

90  מכשיר סמרור עם ראש זווית  
360 מסתובב 

עבור מסמרות בקוטר 2.4-4.8 מ”מ
מהלך 16 מ”מ

משקל 1.55 ק”ג

 מחיר: 5200 ₪ מחיר: 5200 ₪

 מחיר: 5200 ₪

ST6320-TC15

סקוייזר פנאומטי
טווח סימרור פלדה 4 מ״מ

טווח סימרור אלומיניום 4.75 מ״מ
KN 6,000 מומנט

אורך הכלי 355 מ״מ
משקל 2.5 ק״ג

ST6320-C15

סקוייזר פנאומטי
טווח סימרור פלדה 2.36 מ״מ

טווח סימרור אלומיניום 3.2 מ״מ
KN 3,000 מומנט

אורך הכלי 260 מ״מ
משקל 2.04 ק״ג

ST6320-T30

סקוייזר פנאומטי
טווח סימרור פלדה 2.38 מ״מ

טווח סימרור אלומיניום 3.17 מ״מ
KN 4,100 מומנט

אורך הכלי 240 מ״מ
משקל 2.5 ק״ג

 מחיר: 2600 ₪

CP9883

 מכשיר סמרור
 עבור מסמרות בקוטר 2.4-4.8 מ”מ

 מופחת רעש וויברציות
עם מערכת שאיבה

משקל 1.5 ק”ג

 מחיר: 8000 ₪

71223-00201

G3 מכשיר סמרור מונובולט 
MONOBOLT 3/16-1/4 עבור מסמרות 

מהלך 26 מ”מ
משקל 1.6 ק”ג

47 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד

AMV5100

מכשיר סמרור ישר
 עבור מסמרות בקוטר 3.2-4.8 מ”מ

מהלך 16 מ”מ
משקל 1.5 ק”ג

 מחיר: 6300 ₪ מחיר: 2700 ₪



מכשירי ניטים פנאומטיים - גדולים

כלי סמרור

AR012

מכשיר סמרור עם בוסטר נפרד
אידיאלי למקומות עם בעיית גישה

עבור מסמרות בקוטר 2.4-6.4
מהלך 16 מ״מ 

משקל הראש 0.9 ק"ג

 מחיר: 4600 ₪

ST66154

 מכשיר סמרור
 עבור מסמרות בקוטר 4.8-6.4 מ”מ

מהלך 17 מ”מ
משקל 1.5 ק”ג

CP9884

HD 1/4 מכשיר סמרור 
 עבור מסמרות “1/4 - “3/16

מופחת רעש וויברציות
עם מערכת שאיבה

משקל 1.9 ק”ג

 מחיר: 1550 ₪

 מחיר: 6000 ₪

 מחיר: 2100 ₪

AT6017

 מכשיר סמרור
עבור מסמרות 4.8-6.4 מ”מ

מהלך 18 מ”מ
משקל 2.4 ק”ג

 מחיר: 9000 ₪

A71233-02000

G4 מכשיר סמרור מקסלוק 
MAXLOK / AVTINER עבור מסמרות

מהלך 17 מ”מ
משקל 1.6 ק”ג

 מחיר: 6500 ₪

AR2000H

HD 1/4 מכשיר סמרור 
עבור מסמרות בקוטר 

4.8-6.4 מ”מ
מהלך 18 מ”מ
משקל 1.6 ק”ג

 מחיר: 6500 ₪

ZT2318H

 מכשיר סמרור הידראולי 6.4 
LOCK BOLT TOOL

 עבור מסמרות 4.8-6.4
 מהלך 18 מ"מ
משקל 2.5 ק"ג

 מחיר: 4300 ₪

ZT23188

HD 7.8 מכשיר סמרור הידראולי 
 עבור מסמרות בקוטר

 7.8 מ”מ גדולות במיוחד
משקל 2.5 ק”ג

 מחיר: 7200 ₪

AR021EX

HD מכשיר סמרור 
עבור מסמרות 4.8-6.4 מ”מ

מופחת רעש ווברציות 
מהלך 26 מ”מ
משקל 2.9 ק”ג

 מחיר: 7200 ₪

AR021EXH

HD מכשיר סמרור 
עבור מסמרות מובנות 1/4

מופחת רעש ווברציות
מהלך 22 מ”מ
משקל 2.9 ק”ג

* המחירים אינם כוללים מע”מ48

* התמונות להמחשה בלבד



אחריותשרותאיכות

מכשירי ניטים ידניים/נטענים 

כלי סמרור

 מחיר: 1600 ₪

R03I

אביזר סמרור למקדחה נטענת 
 לסמרור ניטים

אחיזה קלה ונוחה ללא מאמץ
עבור מסמרות 2.4-4.8 מ”מ

משקל 0.45 ק"ג

 מחיר: 580 ₪

WHR702

 פלייר ניטים ידני 1/4
עבור מסמרות 6.4 - 2.4 מ”מ

משקל 0.9 ק”ג

 מחיר: 1780 ₪ מחיר: 210 ₪

 מחיר: 450 ₪

 מחיר: 190 ₪

HR003B

HD 1/4 פלייר ניטים ידני 
עבור מסמרות 4.8-6.4 מ”מ

משקל 2.0 ק”ג
מכשיר ישר באורך 760 מ”מ

HR002A

HD פלייר ניטים 
עבור מסמרות 2.4-4.8 מ”מ

משקל 0.55 ק”ג

HR200

 פלייר ניטים קטן
עבור מסמרות 2.4-4.0 מ”מ

משקל 0.38 ק”ג

HR005A

פלייר ניטים
 360  ראש מסתובב 

עבור מסמרות 2.4-4.8 מ”מ
משקל 0.72 ק”ג

 מחיר: 11,000 ₪

R1B2

 מכשיר סמרור נטען
עבור מסמרות 4.8-6.4 מ”מ

משקל 2 ק”ג
מהלך 22 מ"מ

סוללת ליתיום 1.5 אמפר + מטען מהיר 
* ניתן לרכוש סוללה 3 אמפר

 מחיר: 7000 ₪

R1B1

 מכשיר סמרור נטען
עבור מסמרות 2.4-4.8 מ”מ

משקל 1.9 ק”ג
מהלך 22 מ"מ

סוללת ליתיום 1.5 אמפר + מטען מהיר 
* ניתן לרכוש סוללה 3 אמפר

 מחיר: 7200 ₪

PB2500

 מכשיר סמרור נטען
עבור מסמרות 2.4-4.8 מ”מ

משקל 1.72 ק”ג
מהלך 25 מ"מ

סוללת ליתיום 2 אמפר

49 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד



מכשירים פנאומטיים לסמרור אומים עיוורים 

כלי סמרור

 מחיר: 12,100 ₪

A74200-1200

 מכשיר אוטומטי לסמרור אומים
M3-M12/4NC-1/2 עבור אומים

SUPER HD מכשיר הידרופנאומטי
מהלך 7 מ״מ

משקל 2.2 ק”ג

 מחיר: 2800 ₪

ST6343Q

מכשיר פנאומטי
לסמרור אומים

M3-M6 עבור אומים
מהירות 1500 סל"ד 

עם החלפת ראש מהירה
משקל 0.95 ק"ג

 מחיר: 8500 ₪

ST6920 

מכשיר פנאומטי 
לסמרור אומים 

M3-M12 עבור אומים
משקל 2.1 ק"ג

 מחיר: 2800 ₪

ST6341Q

מכשיר פנאומטי
לסמרור אומים

M6-M10 עבור אומים
מהירות 360 סל"ד 

עם החלפת ראש מהירה
משקל 1.25 ק"ג

 מחיר: 2800 ₪

ST6340M12

מכשיר פנאומטי
לסמרור אומים

M6-M12 עבור אומים
מהירות 200 סל"ד 

משקל 1.3 ק"ג

 מחיר: 11,000 ₪

A90F10

מכשיר סמרור אומים אוטמטי 
M3-M10 אומים

עבור כל סוגי האומים
מהלך 6.5 ממ

משקל 2.1 ק"ג

* המחירים אינם כוללים מע”מ50

* התמונות להמחשה בלבד
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 מחיר: 1600 ₪

N10D

אביזר למקדחה נטענת
לסמרור אומים

M4-M5-M6 עבור אומים
משקל 0.45 ק”ג

מכשירים ידניים לסמרור אומים עיוורים

כלי סמרור

 מחיר: 600 ₪

PNT110

 פלייר סמרור אומים ידני
M3-M6 עבור אומים

ניתן לעבוד עם: 6/32 - 1/4
משקל 0.8 ק”ג

 מחיר: 580 ₪

HND-005

 פלייר סמרור אומים ידני
M3-M6 עבור אומים

משקל 0.6 ק”ג
עבור כל סוגי האומים

 מחיר: 2800 ₪

HN-010

HD מכשיר סמרור אומים ידני 
M5-M10 עבור אומים

 עבור כל סוגי האומים 
משקל 1.8 ק”ג

 מחיר: 920 ₪

WHN901

מכשיר סמרור אומים ידני 
M3-M12 עבור אומים

 עבור כל סוגי האומים,
מגיע עם כל הראשים 

PNT210

מכשיר סמרור אומים ידני )רצ'ט( 
M3-M12 עבור אומים

משקל 1.3 ק”ג

 מחיר: 1600 ₪

51 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד



איזמלי אוויר/מורידי שלקה
ישרים

* המחירים אינם כוללים מע”מ52

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 1950 ₪

 מחיר: 1850 ₪

 מחיר: 3100 ₪

 מחיר: 820 ₪

 מחיר: 1520 ₪

 מחיר: 2000 ₪

CP7120

איזמל ישר / מכשיר מחטים
 2 באחד כולל מחטים
 קוטר בוכנה 25 מ”מ

מהלך 28.6 מ”מ
רטיטות לדקה 4800

משקל 2.8 ק”ג

ST2558F

 איזמל ישר
קוטר בוכנה 25.4 מ”מ

אורך מהלך 32 מ”מ
רטיטות לדקה 4400

משקל 1.3 ק”ג

NF00

 איזמל ישר
 קוטר בוכנה 14 מ”מ

מהלך 12 מ”מ
רטיטות לדקה 6500

משקל 0.55 ק”ג

 מחיר: 740 ₪

AT2509A

מכשיר  שלקה ישר 
משולב עם איזמלון 12 מ"מ

רטיטות לדקה 5500
אורך מהלך 32 מ"מ

משקל 1.1 ק"ג 

 מחיר: 2200 ₪

NF1SH

איזמלון ישר
 קוטר בוכנה 22 מ”מ

מהלך 22 מ”מ
רטיטות לדקה 4800

משקל 0.94 ק”ג

NF20

איזמל זעיר קטן
 קוטר בוכנה 20 מ”מ

מהלך 17 מ”מ
רטיטות לדקה 5000
אורך כללי 200 מ"מ

משקל 0.88 ק”ג

JT20

מכשיר שלקה ישר 
רטיטות לדקה 4000

משקל 2.4 ק”ג
מגיע עם 12 מחטים 3 מ"מ

AT2507A

איזמלון מכופף 35 מ"מ
רטיטות לדקה 4600
אורך מהלך 33 מ"מ

משקל 1.3 ק"ג 



אחריותשרותאיכות

איזמלי אוויר/מורידי שלקה

JEX24

אקדח לניקוי שלקות
קיבולת של 23 מחטים 3 ממ

רטיטות לדקה 4000
משקל 2.7 ק”ג

אקדחים / ישרים

53 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 3900 ₪

3B

 איזמל מחטים אקדח גדול
 28 מחטים 3 מ”מ

רטיטות לדקה 2200
משקל 3.7 ק”ג

 מחיר: 3040 ₪

2BPG

 פטיש מחטים אקדח בינוני
 19 מחטים 3 מ”מ

רטיטות לדקה 3,000
משקל 2.6 ק”ג

* ניתן להפוך את הכלי לאיזמלון

1B

 פטיש מחטים ישר קטן
 12 מחטים 3 מ”מ

רטיטות לדקה 3800
משקל 1.7 ק”ג

* ניתן להפוך את הכלי לאיזמלון

 מחיר: 2600 ₪

AT2505

פטיש מחטים אקדח
 19 מחטים 3 מ”מ

רטיטות לדקה 3,000
משקל 2.6 ק”ג

 מחיר: 1050 ₪

AT2500

 פטיש מחטים ישר בינוני
 19 מחטים 3 מ”מ

רטיטות לדקה 3,000
משקל 2.6 ק”ג

 מחיר: 1050 ₪

 מחיר: 4500 ₪

2B

 פטיש מחטים ישר בינוני
 19 מחטים 3 מ”מ

רטיטות לדקה 3,000
משקל 2.6 ק”ג

* ניתן להפוך את הכלי לאיזמלון

 מחיר: 2940 ₪



איזמלי אוויר / פטישי חציבה 

ST2260R

 אקדח איזמלים
עם איזמל דפיקה/לחיצה

אידיאלי לסגירת פחי פיטסבורג
מהלך 70 מ"מ

3000 רטיטות לדקה
משקל 2.4 ק"ג

AT2502

 אקדח איזמלים
מופעל ידית

רטיטות לדקה 2700
משקל 2.2 ק”ג

בצורת אקדח

* המחירים אינם כוללים מע”מ54

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 970 ₪ מחיר: 720 ₪

 מחיר: 1000 ₪ מחיר: 940 ₪

 מחיר: 1100 ₪ מחיר: 715 ₪

 מחיר: 525 ₪ מחיר: 420 ₪

 מחיר: 4100 ₪ מחיר: 315 ₪

CP716

 איזמל אקדח
קוטר בוכנה 19 מ”מ

מהלך 58 מ”מ
רטיטות לדקה 3500

משקל 1.6 ק”ג

CP7110

 איזמל אקדח
 מופחת ויברציות

קוטר בוכנה 19 מ”מ
מהלך 67 מ”מ

רטיטות לדקה 3200
משקל 1.7 ק”ג

CP711K

 איזמל אקדח
 בקיט + להבים

קוטר בוכנה 19 מ”מ
מהלך 67 מ”מ

3000 רטיטות לדקה
משקל 1.6 ק”ג

CP711

 איזמל אקדח
קוטר בוכנה 19 מ”מ

מהלך 67 מ”מ
3000 רטיטות לדקה

משקל 1.6 ק”ג

AT2010R

 איזמל אקדח
קוטר בוכנה 19 מ”מ

מהלך 41 מ”מ
רטיטות לדקה 4500

משקל 1.5 ק”ג

AT2015R

 איזמל אקדח
קוטר בוכנה 19 מ”מ

מהלך 66 מ”מ
רטיטות לדקה 3,000

משקל 1.6 ק”ג

NBH400

 איזמל / אקדח סמרור
 קוטר בוכנה 13
מהלך 95 מ”מ

רטיטות לדקה 1600
משקל 1.4 ק”ג

CP7150

איזמל אקדח
קוטר בוכנה 19 מ”מ

מהלך 89 מ”מ
רטיטות לדקה 2300 

משקל 1.9 ק”ג



אחריותשרותאיכות

 פטישי חציבה

55 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 10,900 ₪

 מחיר: 2550 ₪

 מחיר: 8200 ₪

 מחיר: 4550 ₪

AA3SP

 איזמל חציבה בינוני
 קוטר בוכנה 28 מ”מ

מהלך 76 מ”מ
רטיטות לדקה 2,000

משקל 6.2 ק”ג

CP0009

 פטיש קידוח/חציבה ידני
 כולל מתאם SDS לקדיחה

בקוטר 8-25 מ”מ ועד עומק 300 מ”מ
רטיטות לדקה 3400 

משקל 3.6 ק”ג

 מחיר: 4450 ₪

AA2SP

איזמל חציבה בינוני
 קוטר בוכנה 28 מ”מ

מהלך 51 מ”מ
רטיטות לדקה 2400 

משקל 5.9 ק”ג

 מחיר: 6800 ₪

CB15B

איזמל חציבה גדול
קוטר בוכנה 38 מ״מ

מהלך 130 מ״מ
רטיטות לדקה 1300 

משקל 13.5 ק”ג

 מחיר: 3450 ₪

AAOSPH

איזמל חציבה
 קוטר בוכנה 18 מ”מ

מהלך 75 מ”מ
רטיטות לדקה 3200 

משקל 2.4 ק”ג

 מחיר: 10,000 ₪

CB30B

איזמל חציבה גדול
 קוטר בוכנה 45 מ״מ

מהלך 165 מ”מ
רטיטות לדקה 850 

משקל 29 ק”ג

AT2103H

איזמל חציבה בינוני
 קוטר בוכנה 28.6 מ”מ

מהלך 76 מ”מ
רטיטות לדקה 1920 

משקל 6.5 ק”ג

JI30S

איזמל חציבה גדול
 קוטר בוכנה 40 מ”מ

מהלך 235 מ”מ
משקל 24.6 ק”ג

 מחיר: 4800 ₪

AT2600

איזמל חציבה בינוני
 קוטר בוכנה 38.1 מ”מ

מהלך 127 מ”מ
רטיטות לדקה 950 

משקל 10 ק”ג



מקלפות טיח / מגרדות / מהדק חול

 מחיר: 5500 ₪

 מחיר: 3200 ₪

 מחיר: 18,000 ₪

 מחיר: 3700 ₪

 מחיר: 2400 ₪

LR4A

 מגרדת/מקלפת טייח קלה
אורך כללי 1220 מ”מ
רטיטות לדקה 2200

משקל 3.0 ק”ג
גוף אלומיניום

SH1

פטיש “צ’יפינג”
ראש וידיה

רטיטות לדקה 2800

TFS320

מכונה חשמלית לקילוף / גירוד
להבים רחבים 230 מ״מ

1500W הספק
משקל 54 ק״מ

AT-2230K

קיט מגרדת טיח ארוכה 
 גוף אלומיניום

4 איזמלים
משקל 6.2 ק”ג

AT2074

 מגרדת/מקלפת טייח - קיט
אורך ניתן לשינוי 620-1400 מ”מ

רטיטות לדקה 2200
משקל 11.6 ק”ג

 מחיר: 5300 ₪

1A

 מהדק חול ישר
 קוטר בוכנה 25.4 מ”מ

מהלך 110 מ”מ
אורך 502 מ”מ
משקל 5.4 ק”ג

* המחירים אינם כוללים מע”מ56

* התמונות להמחשה בלבד



אחריותשרותאיכות

מסורים/שופונים / מסורי דיסק

57 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד

AT6028

 דיסק חיתוך ”3 
ידית גומי

מהירות 1500 סל”ד
משקל 0.9 ק”ג

ST6650

 מסור גיגסו
חיתוך בעץ 40 מ”מ

7500 רטיטות לדקה
משקל 1.5 ק”ג

ST6628

סכין זגגים
רטיטות 20,000 סל”ד

משקל 1.3 ק”ג

ZCP835

ניבלר פנאומטי
מתאים לעובי:

- פלדה עד 1.5 מ״מ
- אלומיניום עד 2.5 מ״מ 

2700 רטיטות לדקה
משקל 0.59 ק”ג

CP874 

מסור דיסק חיתוך 
קוטר דיסק “3

מהירות 22,000 סל"ד
משקל 0.79 ק"ג

 מחיר: 8800 ₪

 מחיר: 1360 ₪ מחיר: 1260 ₪

 מחיר: 990 ₪

 מחיר: 1400 ₪

 מחיר: 270 ₪ מחיר: 680 ₪

 מחיר: 10,200 ₪

D144-T-3300

 מסור לחיתוך פיברגלס
דיסק יהלום 64 מ”מ
מהירות 3100 סל"ד

משקל 1.4 ק"ג

AT6027

 מסור דיסק חיתוך
קוטר דיסק “3

מהירות 18,000 סל”ד
משקל 0.8 ק”ג

D172L

מסור לחיתוך גבס
20,000 רטיטות לדקה

משקל 0.74 ק״ג

AT6026

ניבלר פנאומטי
3500 רטיטות לדקה

מתאים לעובי:
- פח עד 1.4 מ״מ

 - אלומיניום עד 2.0 מ״מ
משקל 1 ק"ג

 מחיר: 1050 ₪



מסורי חרב / שופינים

* המחירים אינם כוללים מע”מ58

* התמונות להמחשה בלבד

DFRS45

מסור חרב )יפן(
חיתוך פלדה 1.1 מ”מ
רטיטות לדקה 1200

מהלך 45 מ"מ
אורך כללי 419 מ"מ

משקל 2.9 ק”ג
 מחיר: 10,500 ₪

 מחיר: 530 ₪

 מחיר: 4800 ₪

 מחיר: 3400 ₪

 מחיר: 3300 ₪

 מחיר: 1650 ₪

AF10S

 HD מסור חרב/שופין
תוצרת יפן

מהלך 10 מ”מ
מהלכים לדקה 5500

משקל 0.75 ק”ג

ST66004DK

מסור חרב גדול - קיט 
מהלך 45 מ”מ

מהלכים לדקה 1200
משקל 2.5 ק”ג

AF5A

מסור חרב/שופין קטן 
תוצרת יפן

מהלך 5 מ”מ
מהלכים לדקה 3,500

משקל 0.38 ק”ג

CP881

 HD מסור חרב/שופין
מהלך 10 מ”מ

מהלכים לדקה 9,500
משקל 0.74 ק”ג

AT6012

 מסור חרב/שופין 
מהלך 9.5 מ”מ

מהלכים לדקה 10,000
משקל 0.8 ק”ג

SSW110

מסור חרב תעשייתי 
חזק במיוחד 

רטיטות לדקה 7000 
מהלך 11 מ"מ 

משקל 1.37ק״ג 

 מחיר: 3500 ₪



אחריותשרותאיכות

כלים שונים

 מחיר: 270 ₪

AA5005

שואב אבק עצמאי עם 
שקית ופיות

CSC55-4000

מברגה נטענת לגבס
 NM 9 מומנט

אורך ברגים 25-55 מ״מ
 סוללת ליתיום

1000 ברגים לסוללה טעונה 
מהירות 4000 סל״ד 

משקל 2.3 ק"ג

CSC55-1600

מברגה נטענת לעץ
 NM 10 מומנט

אורך ברגים 25-55 מ״מ
 סוללת ליתיום

1000 ברגים לסוללה טעונה 
מהירות 1600 סל״ד 

משקל 2.3 ק"ג

 ברגים
בעמ׳ 106

 ברגים
בעמ׳ 106

 מחיר: 3900 ₪ מחיר: 3900 ₪

59 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 780 ₪ מחיר: 2100 ₪

CP9160

 עיפרון סימון רוטט
רטיטות לדקה 32,400

משקל 0.12 ק”ג

VP2-X

עיפרון סימון רוטט תעשייתי
 מחט ווידיה ללא ווברציות

רטיטות לדקה 11,400
משקל 0.1 ק”ג

 מחיר: 770 ₪

ST909

עיפרון סימון רוטט
רטיטות לדקה 3,800

משקל 0.18 ק”ג



כלים שונים

ST66407

מכשיר סיכה וסיליקון
לתרמילי סיכה 310 מ"ל

ST66412

מכשיר סיכה/סיליקון/ודבק בהתזה
3 אפשרויות במכשיר אחד 

ST66410

מכשיר סיכה וסיליקון
2 אפשרויות במכשיר אחד 

FJ04

מכשיר סיכה עם שעון לחץ מובנה 
גודל המיכל "15

משקל 2 ק"ג

FJ0215

מכשיר סיכה נטען 
גודל המיכל "15

משקל 2 ק"ג

FD14

מכשיר סיכה ידני 
גוף אלומיניום 

גודל המיכל "15
משקל 0.83 ק"ג

אקדחי סילקון / סיכה

* המחירים אינם כוללים מע”מ60

* התמונות להמחשה בלבד

AT6040

 אקדח מרק פנאומטי
עבור זבילי מרק סטנדרטיים 

50X215 מ”מ
משקל 1.04 ק”ג

 מחיר: 470 ₪ מחיר: 210 ₪

CP9885

אקדח מרק פנאומטי
עבור זבילי מרק סטנדרטיים 

50X215 מ”מ
משקל 1.04 ק”ג

AT2032M13

 אקדח סיקה פלקס  
 גוף אלומיניום

משקל 1.2 ק”ג
 * ניתן לווסת את עוצמת 

   יציאת החומר

 מחיר: 650 ₪

AT2033MC13

 אקדח סיקה פלקס 
 גוף אלומיניום

משקל 1.4 ק”ג
* אפשרות להתזת החומר

 * ניתן לווסת את עוצמת 
 מחיר: 840 ₪   יציאת החומר

 מחיר: 980 ₪ מחיר: 690 ₪

 מחיר: 1550 ₪ מחיר: 130 ₪

 מחיר: 1400 ₪ מחיר: 680 ₪



אחריותשרותאיכות

כלים שונים

E250615

מנקבת חורים חשמלית
 305W הספק 

מקסימום קוטר ניקוב חור 15 מ״מ 
מקסימום עובי חומר לניקוב 6 מ״מ 

מרווח הגרון 25 
משקל 7 ק"ג

HB15B

מכשיר כרסום פזות רוטורי 
 גובה פזה מקסימאלי 15 מ״מ

15° -45°
 910W הספק 
משקל 15 ק"ג

DRS500P18500

מגלח מסמרות
UNF 1/4

מהירות 18,500 סל"ד
HP 0.68 הספק
משקל 1.2 ק"ג

SF60

מסדר ברגים חשמלי 
ניתן לכיוון

אורך בורג מקסימלי 19 מ״מ
משקל 2.17 ק"ג

TMC200

 מד מומנט דיגיטלי
NM 3 - 20 טווח

תוצרת יפן

 מחיר: 24,000 ₪

 מחיר: 18,600 ₪

TMC150

 מד מומנט דיגיטלי
NM 0.15 - 15 טווח

תוצרת יפן

 מחיר: 11,000 ₪

 מחיר: 25,000 ₪

 מחיר: 600 ₪

AK15A

 לוחץ נעלי כבל ידני
עבור נעלי כבל

1.25, 2.0, 5.5, 8.0 מ”מ

AT60366

 מגרזת פנאומטית
400CC קיבולת

 ערכה הכוללת מאריכים,
פיות ומשאבת יד

משקל 1.6 ק"ג

 מחיר: 310 ₪

61 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד

DT500P400

 מברזת יד פנאומטית
מהירות 400 סל”ד

מהירות ״רברס״ 800 סל”ד
תפסנית 8.0 מ”מ

HP 0.68 הספק
משקל 0.64 ק"ג

 מחיר: 6200 ₪ מחיר: 8300 ₪

STP6634

מחק פנאומטי
מהירות 4,000 סל”ד

משקל 0.98 ק”ג

 מחיר: 11,500 ₪ מחיר: 640 ₪



 

צנרת

 צינור פוליאוריטן
מחוזק וגמיש במיוחד  

 Max 10 Bar לחץ עבודה
-15+60°C טמפ׳ עבודה

* ניתן להזמין בצבעים שונים

מחיר למטר: 1.6 ₪  AU 3.0-2.0
עובי: חיצוני 3 מ"מ, פנימי 2 מ"מ

200 מטר בחבילה

מחיר למטר: 1.6 ₪   AU 4.0-2.5
עובי: חיצוני 4 מ"מ, פנימי 2.5 מ"מ

200 מטר בחבילה

מחיר למטר: 2.5 ₪  AU 6.0-4.0
עובי: חיצוני 6 מ"מ, פנימי 4 מ"מ

100 מטר בחבילה

מחיר למטר: 5 ₪   AU 8.0-5.0
עובי: חיצוני 8 מ"מ, פנימי 5 מ"מ

100 מטר בחבילה

מחיר למטר: 6.6 ₪   AU 10.0-6.5
עובי: חיצוני 10 מ"מ, פנימי 6.5 מ"מ

100 מטר בחבילה

מחיר למטר: 8.5 ₪  AU 12.0-8.0
עובי: חיצוני 12 מ"מ, פנימי 8 מ"מ

50 מטר בחבילה

AU 16.0-11.0 מחיר למטר: 14.7 ₪
עובי: חיצוני 16 מ"מ, פנימי 12 מ"מ

50 מטר בחבילה

VTSINOR  מחיר למטר: 6.2 ₪
 50 מטר צינור 5/16

משוריין ללא חיבורים

 

מחיר: 80 ₪  VTSINOR 5
5 מטר צינור 5/16 משוריין עם 

חיבורים לחוצים זכר ונקבה 

מחיר: 113 ₪   VTSINOR 10
10 מטר צינור 5/16 משוריין עם 

חיבורים לחוצים זכר ונקבה 

מחיר: 160 ₪  VTSINOR 15
15 מטר צינור 5/16 משוריין עם 

חיבורים לחוצים זכר ונקבה  

מחיר: 230 ₪  VTSINOR 20
20 מטר צינור 5/16 משוריין עם 

חיבורים לחוצים זכר ונקבה

מחיר: 270 ₪   VTSINOR 25
25 מטר צינור 5/16 משוריין עם 

חיבורים לחוצים זכר ונקבה 

 צינור ספירלי  8 מ״מ
עם חיבורים זכר ונקבה  

באיכות גבוהה

VSPIRAI9
10 מטר קומפלט

VSPIRAI15
 מחיר: 93 15₪ מטר קומפלט

 צינור גמיש  10 מ״מ

קל במיוחד עשוי מחומרים מיוחדים 
למניעת הצטברות שמן וליכלוך

QYPA3805
5 מטר

QYPA3810
10 מטר

QYPA3815
15 מטר

QYPA3820
20 מטר

 מחיר: 95 ₪

 VSPIRAL7.5

צינור ספירלי עבה 12 מ"מ
7.5 מטר קומפלט

עם חיבורים זכר ונקבה  
באיכות גבוהה 

 מחיר: 130 ₪

 מחיר: 81 ₪

 מחיר: 130 ₪

 מחיר: 155 ₪

 מחיר: 230 ₪

* המחירים אינם כוללים מע”מ62

* התמונות להמחשה בלבד



אחריותשרותאיכות

צנרת
גלגלות בתוף אוויר/מים/חשמל

804200

תוף קפיצי לצינור אוויר 
אורך צינור 9 מטר

קוטר 8x12 מ״מ

 מחיר: 840 ₪

844100

תוף קפיצי לצינור מים
אורך 20 מטר

קוטר "1/2

 מחיר: 1360 ₪

821100

תוף קפיצי לצינור אוויר
אורך צינור 15 מטר

קוטר 12x8 מ״מ

 מחיר: 1155 ₪

63 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 1600 ₪

880100

תוף קפיצי לצינור אוויר  
אורך הצינור 20 מטר 

קוטר 10x15 מ״מ 

 מחיר: 2200 ₪

880200

תוף קפיצי לצינור אוויר  
אורך הצינור 20 מטר 

קוטר 12x15 מ״מ 

 מחיר: 600 ₪

2751709323

תוף קפיצי לצינור אוויר
אורך הצינור 9 מטר 

צינור 3/8 

 מחיר: 800 ₪

27667204

תוף קפיצי לצינור מים
אורך 20 מטר

קוטר "1/2

 מחיר: 750 ₪

27827153

תוף קפיצי לצינור אוויר
כולל מנגנון בלימה מיוחד

כולל סדרן אוטומטי
אורך הצינור 15 מטר 

צינור 3/8 

 מחיר: 750 ₪

27537203-23

תוף קפיצי לצינור אוויר
אורך הצינור 20 מטר 

צינור 3/8 

 מחיר: 1100 ₪

63313151-31

תוף קפיצי לכבל חשמל
אורך הכבל 15 מטר 

מתח 230 וולט 
תלת גידי 2.5 מ״מ 



מקצצי אוויר לאלקטרוניקה, פלסטיק וזהב

מקצצים פניאומטיים

דגם
 משקל
בק”ג

 אורך
במ”מ

 קוטר
במ”מ

כושר קיצוץ פלדה 
מקסימלי במ”מ

כושר קיצוץ פלסטיק 
מקסימלי במ”מ

 מחיר מכשיר
ללא להב

MR30.09112200.51.0₪ 1700

MR50.13103300.52.0₪ 1700

MR100.20124361.04.0₪ 1750

MR200.34155452.07.0₪ 1800

MR30A0.52191562.810.0₪ 1950

MP35A0.83268564.013.0₪ 2700

MP55A2.00372756.011.0₪ 7400

להבים למקצצים

מחיר לאלףמתאים למכשירדגם

S20MR3₪ 470

G20MR3₪ 920

S2MR5₪ 480

G2MR5₪ 950

S4MR10₪ 470

G4MR10₪ 930

P6MR20₪ 590

FD5MR20₪ 770

F5MR20₪ 700

S6MR20₪ 600

S7PMR20₪ 770

Z20MR20₪ 1100

P8PMR30₪ 800

F9PMR30₪ 950

Z8PMR30₪ 1800

EP10PMR30₪ 1150

A8PMR30₪ 1100

CR8PMP35A₪ 980

FD9PMP35A₪ 1100

AR120MP55A₪ 2450

* המחירים אינם כוללים מע”מ64

* התמונות להמחשה בלבד



אחריותשרותאיכות

טבלת נתונים ללהבי קיצוץ

מקצצים פניאומטיים

65 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד



 אקדחי אוויר

* המחירים אינם כוללים מע”מ66

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 22 ₪

 מחיר: 60 ₪

 מחיר: 95 ₪

 מחיר: 23 ₪

 מחיר: 32 ₪

 מחיר: 30 ₪

 מחיר: 19 ₪

 מחיר: 31 ₪

DG102

אקדח אוויר
פיה קצרה מתכת

OAA5006

אקדח אוויר פלסטיק

V25/AR

 אקדח  אוויר תעשייתי 
מושתק

גוף אלומניום / ניקל
80DB עוצמת רעש מקס׳

תוצרת איטליה

AA3020

אקדח אוויר קטן

A60-3

אקדח אוויר מתכת 
פיה ארוכה

A60-2

אקדח אוויר מתכת 
פיה קצרה

DKTG5

 מנפח צמיגים
 + שעון/מד לחץ 

OAA3110

אקדח אוויר פלסטיק מחוזק 
עם אחיזה נוחה במיוחד 



אחריותשרותאיכות

67 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד

מרססי צבע/דבק

DKE7018

 מרסס צבע/דבק 
מיכל עליון דיזה 1.8 

משקל 0.5 ק"ג 

 מחיר: 140 ₪

DK4001S1.8

מרסס צבע
מיכל תחתון פתיחה מהירה

מגיע מורכב דיזה 1.8
דיזות 1.4-2.5

משקל 1.34 ק"ג
גודל מיכל 1000 מ״ל

 מחיר: 180 ₪

 מחיר: 180 ₪

W-2000A2

סט 5 חלקים
כולל:

מרסס צבע, מנפח 
צמיגים, מרסס נפט, 

אקדח אוויר וצינור

 מחיר: 60 ₪

DO-10

מרסס נפט
900CC מיכל

מיכל עם פתח רגיל

 מחיר: 150 ₪

DKW80

 מרסס צבע מיכל עליון
פתיחה מהירה
דיזה 1.5 מ״מ 

 מחיר: 140 ₪

DKE7025

מרסס צבע / דבק מיכל עליון 
 מיכל פלסטי

דיזה 2.5
משקל 0.5 ק"ג

 מחיר: 145 ₪

H2000G2

מרסס צבע מיכל עליון קטן
מיכל פלסטיק 

דיזה 1.2 

DKDO10

מרסס נפט פייה רחבה 
900CC מיכל

מיכל עם פתח גדול

 מחיר: 60 ₪
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אביזרים

 מחיר: 54 ₪

 מחיר: 25 ₪

 מחיר: 94 ₪

 מחיר: 5.5 ₪

 מחיר: 37 ₪ מחיר: 85 ₪

 מחיר: 52 ₪ מחיר: 46 ₪

 מחיר: 300 ₪

AA322

1/4" -360 מחבר סביבון 

VSTRECHIL

 גליל ניילון גדול
נצמד לאריזה

 בעל חוזק מתיחה גבוה
25 מיקרון

6 יח׳ באריזה

AA3040

משמנת קו "1/4

SA3340A

משמנת קו "1/4 איכותית
כולל שמן אדום

VSTRECH

 גליל ניילון קטן
נצמד לאריזה

 בעל חוזק מתיחה גבוה
25 מיקרון

50 יח׳ באריזה

R1000

צמצם אוויר "1/4 מתכתי
מרססי אוויר 

R2000

 צמצם אוויר “1/4 מתכתי
למרססי אוויר  

0P0895070

מיכל שמן גדול
3.8 ליטר 

לשימון כלי אוויר
USA תוצרת

DKBOELUBE

שמן חיתוך בתרסיס
מקטין חיכוך בזמן עבודה, שומר 

על אורך חיי המברז / מקדח.
עשוי מחומר ירוק וידידותי לסביבה.

400 סמ״ק

 מחיר: 70 ₪

CA000046

 בקבוק שמן
0.6 ליטר

לשימון כלי אוויר
USA תוצרת



אחריותשרותאיכות

ביטים למברגות

אביזרים

מחיר ליח׳כמות באריזהאורך במ"מ תאורמק״ט

VPH1-50Mביט PH1  10 50₪ מגנטי

VPH1-90Mביט PH1  20 90₪מגנטי

VPH2-50Mביט PH2  10 50₪ מגנטי

VPH2-90Mביט PH2  20 90₪מגנטי

VPH2-150Mביט PH2  35 150₪מגנטי

ביטים מגנטיים

מחיר ליח׳כמות באריזהאורך במ"מ תאורמק״ט

VPH1-25ביט PH2525₪ 2

VPH1-50ביט PH5025₪ 4.5

VPH1-90ביט PH9025₪ 10

VPH1-150ביט PH 15025₪ 16

VPH2-25ביט PH2525₪ 2

VPH2-50ביט PH5025₪ 4.5

VPH2-90ביט PH9025₪ 10

VPH2-150ביט PH15025₪ 16

VPH3-25ביט PH2525₪ 2

VPH3-50ביט PH5025₪ 4.5

VPH3-90ביט PH90---₪ 10

VPZ1-25ביט PZ2525₪ 2

VPZ2-25ביט PZ2525₪ 2

VPZ2-50ביט PZ5025₪ 4.5

VPZ2-90ביט PZ9025₪ 10

VPZ3-25ביט PZ2525₪ 2

ביטים - תוצרת טיוואן 

מחיר ליח׳כמות באריזהאורך במ"מ תאורמק״ט

VPH1-25ביט PH2525₪ 6

VPH1-50ביט PH5025₪ 19

VPH1-90ביט PH9025₪ 38

VPH1-150ביט PH 15025₪ 45

VPH2-25ביט PH2525₪ 6

VPH2-50ביט PH5025₪ 19

VPH2-90ביט PH9025₪ 38

VPH2-150ביט PH15025₪ 45

VPH3-25ביט PH2525₪ 6

VPH3-50ביט PH5025₪ 19

VPH3-90ביט PH 90₪ 38

VPZ1-25ביט PZ2525₪ 6

VPZ2-25ביט PZ2525₪ 6

VPZ2-50ביט PZ5025₪ 19

VPZ3-25ביט PZ??25₪ 6

ביטים - תוצרת גרמניה 

PH

PZ
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 מחיר: 14 ₪

 מחיר: 69 ₪

 מחיר: 180 ₪

 מחיר: 195 ₪

QAM

 מתאם מגנטי “1/4
 לביטים “1/4

8951011532/3/4/5

שופינים שונים
למסור חרב / שופין

OKF0032C

להב מכופף למכשיר זגגים
אורך 63 מ״מ

OKF0032D

להב מכופף למכשיר זגגים
אורך 90 מ״מ

משוריות להבים ואביזרים

אביזרים

 מחיר: 11.55 ₪ מחיר: 200 ₪

 מחיר: 151 ₪ מחיר: 25 ₪

 מחיר: 80 ₪ מחיר: 11.55 ₪

O601235A

 משורית קצרה
24T למשורי חרב

O601235B

 משורית קצרה
32T למשורי חרב

QAM-Q

מתאם מגנטי עם 
שחרור מהיר 
לביטים 1/4

OKF0032B

להב מכופף למכשיר 
זגגים

אורך 36 מ״מ

O6014081A

להב למכשיר זגגים
אורך 57 מ”מ

O6014081B

להב למכשיר זגגים
אורך 90 מ”מ
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אחריותשרותאיכות

הוראות שימוש ואחזקת כלי אוויר

כללי 

כלי האוויר המשווקים ע”י חברתנו הינם מהמובילים והטובים בעולם, אורך חייהם רב בתנאי שינתן להם הטיפול הנדרש.
מנועי האוויר עשויים מחלקים מדויקים מאד המותאמים זה לזה ומסתובבים במהירויות גבוהות.

חדירת גופים זרים, לכלוך, אבק ומים גורמים נזקים ניכרים, לכן יש לשמן את הכלים באופן קבוע בזמן הפעלתם
ולסנן את האוויר הדחוס.

טיפול באוויר דחוס

מסנן ומלכודת מים למניעת חדירה של גופים זרים ומים או לחילופין מיבש אוויר מרכזי.  -
- ווסת לחץ מכוון ללחץ עבודה של PSI 90 /  6.2 אטמ’.

לחץ יתר גורם לבלאי גבוה ולחץ נמוך מוריד את הספק הכלים.  
- משמנת אוטומטית המטפטפת שמן בזמן הפעלת הכלי 2-4 טיפות בדקה.

מומלץ להשתמש בשמנים הבאים:
פזלוס SEP 22 - חברת פז  -

הליאר T 17 - חברת סונול   -

שמנים למנועי רכב מכל סוג אינם מתאימים - גורמים לעצירת הכלי.

המנע משימוש בצנרת ארוכה המפחיתה את ספיקות האוויר ומונעת מערפל השמן להגיע לכלי.
השתמש בקוטר צינור מתאים לפי המלצות יצרן הכלי, השתמש במדחס המתאים לצריכת האוויר של הכלי.

מחסור בכמות האוויר מוריד את הספק הכלים.
בהפרדת הכלי מצינור האוויר יש לדאוג שלא יכנסו גופים זרים ולכלוך דרך הפייה.

לפני איחסון הכלים לתקופה ארוכה, יש לטפטף מספר טיפות שמן בפייה ולהפעיל את הכלי למספר שניות.

תיקון ושיפוץ כלי האוויר דורש ידע ומיומנות.
טיפול על ידי גורמים בלתי מיומנים עלול לגרום נזק לכלי.

ברשותנו מעבדה משוכללת וצוות טכנאים מיומן ומקצועי.

מערכת אוויר דחוס
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אביזרים לאוויר דחוס

אביזרים
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 מחיר: 240 ₪ מחיר: 190 ₪

 מחיר: 200 ₪ מחיר: 170 ₪

 מחיר: 305 ₪

 מחיר: 170 ₪ מחיר: 700 ₪

 מחיר: 370 ₪

 מחיר: 180 ₪ מחיר: 230 ₪

VHAD-402

פורק מים אוטומטי
לקו אוויר "1/2

VF 1/2

לוכד מים "1/2

VZDFS-06

קיט פריקה אוטומטי "1/4
עבור מערכות שירות 

ומסננים 1/4

VFRL 3/4

מערכת שרות "3/4
מסנן + ווסת ומשמנת

VZDFS-08

קיט פריקה אוטומטי "1/2
עבור מערכות שירות 

ומסננים 1/2

VFRL 1/4C

מערכת שרות “1/4
מסנן + ווסת ומשמנת

VFRL 1/2C

מערכת שרות “1/2
מסנן + ווסת ומשמנת

VF 1/4

לוכד מים "1/4

VFR 1/2C

מסנן + ווסת “1/2

VFR 1/4C

 מסנן + ווסת “1/4



אחריותשרותאיכות

אביזרים לאוויר דחוס

אביזרים
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 מחיר: 105 ₪ מחיר: 170 ₪

 מחיר: 40 ₪

 מחיר: 40 ₪

 מחיר: 140 ₪

VR 1/4M

ווסת לחץ מיני + שעון “1/4

VR 1/2C

ווסת לחץ + שעון “1/2

VGAUGE 1/4B

שעון לחץ
הברגה “1/4 אחורית

VGAUGE 1/4S

 שעון לחץ
הברגה “1/4 תחתונה

VR 1/4C

ווסת לחץ + שעון “1/4

 מחיר: 2050 ₪

DKM107

מייבש קו לחדר צבע
מסנן חלקיקי שמן באוויר 

ניקוי של עד 0.5 מיקרון 
אחוז סינון 99.9%
ספיקה 120 ל/ד

 מחיר: 40 ₪

VGAUGE 1/8B

שעון לחץ
הברגה “1/8 אחורית

 מחיר: 170 ₪ מחיר: 160 ₪

VL 1/2

משמנת קו אוויר  "1/2

VL 1/4

משמנת קו אוויר  "1/4

 מחיר: 40 ₪

VGAUGE 1/8S

 שעון לחץ
הברגה “1/8 תחתונה



פוטרים ותפסניות

אביזרים
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 מחיר: 33 ₪

 מחיר: 80 ₪

 מחיר: 80 ₪ מחיר: 60 ₪

 מחיר: 265 ₪

 מחיר: 300 ₪ מחיר: 650 ₪

 מחיר: 50 ₪

3304

 תפסנית 3 מ”מ  /  1/8
אוניברסלי

40002T13

פוטר 13 מ”מ
הברגה 24 - 3/8

40002/A

פוטר 3/8
אוטומטי

הברגה 24 - 3/8

40002A13

 פוטר 13 מ”מ
אוטומטי

הברגה 24 - 3/8

94952

פוטר 3/8
אוטומטי איכותי
הברגה 24 - 3/8

34332

פוטר 1/2
מתכתי איכותי

הברגה 24 - 3/8
או

1/2 - 20

40002

 פוטר 3/8
מתכתי איכותי

הברגה 24 - 3/8

40002/T

פוטר 3/8
הברגה 24 - 3/8

 מחיר: 33 ₪

71361

תפסנית 1/4 מ”מ
אוניברסלי

 מחיר: 270 ₪

 8940170365

פוטר איכותי 3/8 מ”מ
הברגה 24 - 3/8
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להבי איזמל ומחטים לשלקה

אביזרים
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 מחיר: 40 ₪

להבי איזמל ארוכים 
להב שפיץ קנה משושה 

AT2303H201A1 
איזמל שפיץ אורך 250 ֿמ״מ - 150 ₪ 

 AT2303H201A2 
איזמל שפיץ אורך 400  מ״מ  - 200 ₪ 

AT2003R01A2

להבי איזמל “שפיץ”
קנה עגול

 מחיר: 3.5 ₪

 מחיר: 7 ₪

B442/1107
מחטים 2 מ”מ

להורדת שלקה

6153998190
מחטים 3 מ”מ

להורדת שלקה

 מחיר: 850 ₪

B4313508

איזמל קילוף
רוחב 200 מ”מ

 מחיר: 190 ₪

B4393508

להב חלופי לאיזמל קילוף
רוחב 200 מ”מ

 להבי איזמל
שטוחים קנה עגול

רוחב 20 מ”מ - 42 ₪   - YST2004 R02

רוחב 40 מ”מ - 110 ₪   - YST2004 R18

רוחב 50 מ”מ - 125 ₪    - YST2004 R19

 מחיר: 380 ₪

0207426D

 איזמל קילוף
רוחב 100 מ”מ

 מחיר: 37 ₪

AT2006

קפיץ מחזיק לאיזמל

 מחיר: 100 ₪

AT2002

מחזיק איזמלים
החלפה מהירה

להבי איזמל ארוכים
להב שטוחה קנה משושה

 AT2303H202A1 
רוחב 20 מ"מ אורך 250 מ״מ - 150 ₪ 

 AT2303H202A2 
רוחב 20 מ"מ אורך 400 מ״מ - 390 ₪ 

AT2303H206A1 
רוחב 40 מ"מ אורך 250 מ״מ - 160 ₪ 

AT2303H204A1 
רוחב 50 מ"מ אורך 250 מ״מ - 170 ₪ 



אביזרים
כריות למלטשות / ליטוש והשחזה

 מחיר: 63 ₪

 מחיר: 1.6 ₪ מחיר: 63 ₪

OPV5

 כרית סקוטצ׳ “5
למלטשת אוויר

OPV6

 כרית סקוטצ׳ “6
למלטשת אוויר

VVELCRO

 דיסקיות ליטוש נצמדות “6
גרעין 40-500

 מחיר: 270 ₪

51972

 כרית סקוטצ׳ הצמדה “6
DESOUTTER תוצרת

 מחיר: 63 ₪

OPV6V

כרית סקוטצ׳ “ 6
למלטשת אוויר עם שאיבה 

עם 6 חורים 

 מחיר: 46 ₪

OPS305A

מחזיק רולוק "3
עם ציר

 מחיר: 42 ₪

OPL115

מחזיק רולוק "1.5
עם ציר

 מחיר: 44 ₪

OPL205

מחזיק רולוק "2
עם ציר
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אחריותשרותאיכות

ליטוש והשחזה

אביזרים

תאורמידות מ״מדגם
 כמות

באריזה
 מחיר
ליח׳

FLAP4.5"115x22120 - 36 8.9 100₪גרעינים

תאורמידות מ״מדגם
 כמות

באריזה
 מחיר
ליח׳

VFIBER4.5"115x2224-120 2.6 24₪גרעינים

תאורמידות מ״מדגם
 כמות

באריזה
 מחיר
ליח׳

VLOK2 2" 24-120 4.5 25₪גרעינים

VLOK3 3" 24-120 7 25₪גרעינים

6 25₪גס / בינוני / עדין "VLOK2 2 סקוצ׳
15 25₪גס / בינוני / עדין "VLOK3 3 סקוצ׳

דגם
מידות מ״מ

)קדח x עובי x קוטר(
מידות אינץ

)קדח x עובי x קוטר(
 כמות

באריזה
 מחיר
ליח׳

VCUT4.5X1  115 x 1 x22.3 4.5 x 1 x 7/8100& 6.5

VCUT4.5X1.6  115 x 1.6 x 22.3 4.5 x 1/16 x 7/8100& 6

VCUT4.5X3  115 x 3 x 22.3 4.5 x 1/8 x 7/8100& 6

VCUT5X1.6  125 x 3 x 22.3 5 x 1/8 x 7/8100& 6.6

VCUT5X3  125 x 3 x 22.3 5 x 1/8 x 7/8100& 6.6

VCUT9X3  230 x 3 x 22.3 9 x 1/8 x 7/850& 9

VCUT14X3  355 x 3 x 22.3 14 x 1/8 x 7/825₪ 27

דגם
מידות מ״מ

)קדח x עובי x קוטר(
מידות אינץ

)קדח x עובי x קוטר(
 כמות

באריזה
 מחיר
ליח׳

VGRIND4.5X7  115 x 7 x 22.3 4.5 x 1/4 x 7/850& 9.5

VGRIND5X7  125 x 7 x 22.35 x 1/4 x 7/850& 11

VGRIND7X1/4  180 x 7 x 22.3 7 x 1/4 x 7/810& 20

VGRIND9X7  230 x 7 x 22.3 9 x 1/4 x 7/824& 26

דיסקיות פלפ רב שכבתיות - להורדת גרדים, השחזה, ליטוש וגימור

דיסקיות פיבר למתכת ונירוסטה - הורדת גרדים ופינות, ליטוש שטח והברקה, הורדת חלודה ונקיון כללי

דיסקיות רולוק - ליטוש גימור והורדת גרדים

 דיסקיות חיתוך - לברזל ופלדה ולפלב"ם

 דיסקיות השחזה - לברזל ופלדה ולפלב"ם
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מאזני משקל

 מחיר: 2350 ₪

 מחיר: 2150 ₪

 מחיר: 1700 ₪

 מחיר: 740 ₪

 מחיר: 720 ₪

 מחיר: 690 ₪

 מחיר: 630 ₪ מחיר: 180 ₪

 מחיר: 180 ₪

 מחיר: 190 ₪

 מחיר: 370 ₪

AA2002S

מאזן משקל
בתחום 0.3-0.8 ק”ג
אורך כבל 1.6 מטר

AA2003

מאזן משקל
בתחום 0.6-1.5 ק”ג
אורך כבל 1.6 מטר

AA2004

מאזן משקל
בתחום 1.5-3.0 ק”ג
אורך כבל 1.6 מטר

AA2007

מאזן משקל
בתחום 3.0-5.0 ק”ג
אורך כבל 1.6 מטר

1DU

מאזן משקל
בתחום 0-0.5 ק”ג

אורך כבל 1.5 מטר
משקל 0.6 ק״ג

2DU

מאזן משקל
בתחום 0.5-1.0 ק”ג
אורך כבל 1.5 מטר

משקל 0.6 ק״ג

4DU

מאזן משקל
בתחום 1.0-2.0 ק”ג
אורך כבל 1.5 מטר

משקל 0.6 ק״ג

5DU

מאזן משקל
בתחום 1.4-2.4 ק”ג
אורך כבל 1.5 מטר

משקל 0.6 ק״ג

10D

מאזן משקל
בתחום 2.0-5.0 ק”ג
אורך כבל 1.5 מטר

משקל 2.7 ק״ג

15D

מאזן משקל
בתחום 5.0-7.0 ק”ג
אורך כבל 2.3 מטר

משקל 2.7 ק״ג

22D

מאזן משקל
בתחום 6.0-10.0 ק”ג

אורך כבל 2.4 מטר
משקל 3.2 ק״ג

* המחירים אינם כוללים מע”מ78

* התמונות להמחשה בלבד



אחריותשרותאיכות

₪ 360
₪ 700
₪ 480
₪ 700
₪ 900

₪ 1100
₪ 1200
₪ 1300
₪ 1400
₪ 1600
₪ 1800
₪ 2100
₪ 2200
₪ 2500
₪ 2600
₪ 3100
₪ 3800
₪ 4200
₪ 4800
₪ 5000
₪ 5500

POWER MASTER

מאזני משקל

כולל מנגנון נעילה בזמן חרום	 
מגיע עם תעודת בדיקה מהיצרן	 

79 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד



אקדחי ריפוד קטנים

אקדחי סיכות

* המחירים אינם כוללים מע”מ80

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 490 ₪

 מחיר: 1600 ₪ מחיר: 990 ₪

 מחיר: 480 ₪

 מחיר: 1650 ₪ מחיר: 945 ₪

U80/16

 אקדח לסיכות ריפוד
 אורך סיכות 4-16 מ”מ

רוחב סיכה 12.95 מ”מ 
משקל 0.9 קג

C80/16

 אקדח לסיכות ריפוד
 אורך סיכות 4-16 מ”מ
רוחב סיכה 12.95 מ”מ

משקל 0.9 ק”ג  

F80/16

 אקדח לסיכות ריפוד
 אורך סיכות 4-16 מ”מ

רוחב סיכה 12.95 מ”מ  
משקל 0.8 ק"ג

U7/16

 אקדח לסיכות ריפוד
 אורך סיכות 4-16 מ”מ

רוחב סיכה 9 מ”מ  
משקל 0.9 ק"ג

F7/16

 אקדח לסיכות ריפוד
 אורך סיכות 4-16 מ”מ

רוחב סיכה 9 מ”מ 
משקל 0.78 ק”ג 

C7/16

 אקדח לסיכות ריפוד
 אורך סיכות 4-16 מ”מ

רוחב סיכה 9 מ”מ  
משקל 0.9 ק”ג

 מחיר: 480 ₪

DK7/16

 אקדח לסיכות ריפוד
 אורך סיכות 4-16 מ"מ

 רוחב הסיכה 9 מ"מ
 משקל 1 ק"ג

 מחיר: 490 ₪

DK8016

אקדח לסיכות ריפוד
 אורך סיכות 4-16 מ"מ
רוחב סיכה 12.95 מ"מ

משקל 1 ק"ג



אחריותשרותאיכות

אקדחי ריפוד קטנים

אקדחי סיכות

81 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 2850 ₪

F7/16A

 אקדח אוטומטי לסיכות ריפוד
 אורך סיכות 4-16 מ”מ

רוחב סיכה 9 מ”מ
משקל 1.07 ק"ג

 מחיר: 990 ₪

F5/16

 אקדח לסיכות ריפוד
 אורך סיכות 6-16 מ”מ

רוחב סיכה 12.95 מ”מ  
משקל 0.9 ק"ג

 מחיר: 2000 ₪

F7/14LN

 אקדח לסיכות ריפוד
 עם אף ארוך

 אורך סיכות 4-16 מ”מ
רוחב סיכה 9 מ”מ  

משקל 0.85 ק"ג

 מחיר: 2100 ₪

F80/16LN

 אקדח לסיכות ריפוד
 עם אף ארוך

 אורך סיכות 4-16 מ”מ
רוחב סיכה 12.95 מ”מ  

משקל 0.8 ק"ג

 מחיר: 1600 ₪

 מחיר: 990 ₪ מחיר: 990 ₪

 מחיר: 1850 ₪

C55/16

 אקדח לסיכות ריפוד
 אורך סיכות 6-16 מ”מ

 רוחב סיכה 12.95 מ”מ  
פרופיל רחב

משקל 0.9 ק"ג

F84/14

 אקדח לסיכות
 ריפוד רחבות

 אורך סיכות 6-14 מ”מ
רוחב סיכה 12.95 מ”מ

משקל 0.8 ק"ג

C5/16

 אקדח לסיכות ריפוד
 אורך סיכות 6-16 מ”מ
רוחב סיכה 12.95 מ”מ

 משקל 0.9 ק”ג 

F55/16

 אקדח לסיכות
 ריפוד רחבות

 אורך סיכות 6-16 מ”מ
רוחב סיכה 12.95 מ”מ 

פרופיל רחב
משקל 0.8 ק"ג



אקדחי נגרות קטנים

אקדחי סיכות

* המחירים אינם כוללים מע”מ82

* התמונות להמחשה בלבד

F11/25H

HD אקדח לסיכות גב
אורך סיכות 9-25 מ"מ
רוחב סיכה 9.90 מ"מ

אף ארוך במיוחד.
אידיאלי למקומות עם 

בעיות גישה

 מחיר: 1950 ₪

 מחיר: 1700 ₪

 מחיר: 630 ₪ מחיר: 2620 ₪

 מחיר: 490 ₪

 מחיר: 780 ₪

U11/25

אקדח לסיכות גב
 אורך סיכות 9-25 מ”מ
רוחב סיכה 9.90 מ”מ 

משקל 1.2 ק"ג 

DK92/25

אקדח לסיכות גב
אורך הסיכות 9-25 מ״מ

רוחב הסיכה 8.7 מ״מ
משקל 1.2 ק״ג

F11/25

 אקדח לסיכות גב
 אורך סיכות 9-25 מ”מ
רוחב סיכה 9.90 מ”מ

משקל 1 ק"ג  

F80/22

 אקדח לסיכות רחבות
 אורך סיכות 4-22 מ”מ
רוחב סיכה 12.95 מ”מ

משקל 1 ק"ג

U80/25

 אקדח סיכות נגרות
 אורך סיכות 4-25 מ”מ

רוחב סיכה 12.95 מ”מ 
משקל 1 ק"ג 

 מחיר: 490 ₪

U92/25

 אקדח לסיכות גב
 אורך סיכות 9-25 מ”מ
רוחב סיכה 8.70 מ”מ

משקל 1.2 ק"ג  

 מחיר: 630 ₪

DK11/25

 אקדח לסיכות גב
 אורך סיכות 9-25 מ”מ
רוחב סיכה 8.70 מ”מ

משקל 1.2 ק"ג  



אחריותשרותאיכות

אקדחי נגרות קטנים

אקדחי סיכות

83 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 630 ₪

 מחיר: 750 ₪

 מחיר: 1150 ₪

 מחיר: 2350 ₪

 מחיר: 490 ₪

DK1025J

 אקדח סיכות נגרות קטן
 אורך סיכות 6-25 מ”מ
רוחב סיכה 11.3 מ”מ

משקל 1.2 ק"ג

C90/25

אקדח לסיכות צרות 
 אורך סיכות 9-25 מ”מ

רוחב סיכה 5.5 מ”מ
משקל 1.2 ק"ג

U925

 אקדח לסיכות צרות )נעליים(
 אורך סיכות 6-25 מ”מ

רוחב סיכה 5.5 מ”מ
סיכות צרות פרופיל רחב  

F922

 אקדח לסיכות צרות )נעליים(
 אורך סיכות 6-25 מ”מ

רוחב סיכה 5.5 מ”מ
סיכות צרות פרופיל רחב  

U90/25

אקדח לסיכות צרות 
 אורך סיכות 9-25 מ”מ

רוחב סיכה 5.5 מ”מ
משקל 1.2 ק"ג

C92/25

אקדח לסיכות גב
 אורך סיכות 9-25 מ”מ
רוחב סיכה 8.70 מ”מ

משקל 1.2 ק"ג

 מחיר: 2350 ₪

 מחיר: 3400 ₪

C92/32

 אקדח לסיכות גב
 אורך הסיכות 9-32 מ"מ
 רוחב הסיכה 8.70 מ״מ

 משקל 1.4 ק"ג
125 סיכות במחסנית



אקדחי נגרות בינוניים

אקדחי סיכות

* המחירים אינם כוללים מע”מ84

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 3800 ₪

C90/40

אקדח לסיכות צרות
 אורך סיכות 9-40 מ”מ

רוחב סיכה 5.5 מ”מ  
משקל 1.9 ק"ג

 מחיר: 955 ₪

U90/40

אקדח לסיכות צרות
 אורך סיכות 9-40 מ”מ

רוחב סיכה 5.5 מ”מ  
משקל 1.4 ק"ג

 מחיר: 1280 ₪

U92/40H

HD אקדח לסיכות נגרות
 אורך סיכות 9-40 מ”מ

רוחב סיכה 8.7 מ”מ  
משקל 1.7 ק"ג

 מחיר: 955 ₪

U11/40

אקדח לסיכות נגרות
 אורך סיכות 9-40 מ”מ
רוחב סיכה 9.90 מ”מ  

משקל 1.4 ק"ג

 מחיר: 790 ₪

U92/40

אקדח לסיכות לנגרות
 אורך סיכות 9-40 מ”מ
רוחב סיכה 8.70 מ”מ  

משקל 1.5 ק"ג

C90/32

 אקדח סיכות צרות
 אורך הסיכות 9-32 מ״מ

רוחב הסיכה 5.5 מ״מ
 משקל 1.3 ק"ג

 מחיר: 3000 ₪

C92/40

 אקדח לסיכות נגרות
 אורך הסיכות 9-40 מ״מ

רוחב הסיכה 8.7 מ״מ
 משקל 2.1 ק"ג

 מחיר: 4600 ₪

 מחיר: 955 ₪

DK90/40

 אקדח לסיכות צרות
 אורך סיכות 9-40 מ"מ
 רוחב הסיכה 5.5 מ״מ
 100 סיכות במחסנית

 משקל 1.4 ק״ג

 מחיר: 790 ₪

DK92/40

 אקדח לסיכות נגרות
 אורך סיכות 9-40 מ״מ
 רוחב הסיכה 8.7 מ״מ

 משקל 1.4 ק״ג

 מחיר: 955 ₪

DK11/40

 אקדח לסיכות נגרות
 אורך סיכות 9-40 מ״מ
 רוחב הסיכה 9.9 מ״מ

 משקל 1.4 ק״ג



אחריותשרותאיכות

אקדחי נגרות גדולים

אקדחי סיכות

85 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 2200 ₪

 מחיר: 3800 ₪

 מחיר: 4600 ₪

 מחיר: 2050 ₪

 מחיר: 1350 ₪

 מחיר: 5200 ₪

C18/65

HD - אקדח גדול לסיכות נגרות
 אורך סיכות 40-63 מ”מ
רוחב סיכה 11.40 מ”מ  

משקל 2.7 ק"ג

DK18/63

HD - אקדח גדול לסיכות נגרות
 אורך סיכות 40-63 מ”מ
רוחב סיכה 11.40 מ”מ 

משקל 3 ק"ג
 

U14/50

אקדח גדול לסיכות נגרות
 אורך סיכות 20-50 מ”מ
רוחב סיכה 10.60 מ”מ 

משקל 3 ק"ג
 

C14/50S

אקדח גדול לסיכות נגרות - קל
 אורך סיכות 20-50 מ”מ

רוחב סיכה 10.6 מ”מ 
משקל 2.7 ק"ג

F14/50

אקדח גדול לסיכות נגרות
 אורך סיכות 20-50 מ”מ

רוחב סיכה 10.6 מ”מ
משקל 3 ק"ג

C14/50

HD - אקדח גדול לסיכות נגרות
 אורך סיכות 20-50 מ”מ
רוחב סיכה 10.60 מ”מ

משקל 2.3 ק"ג
  

 מחיר: 2050 ₪

U18/63

HD - אקדח גדול לסיכות נגרות
 אורך סיכות 40-63 מ”מ
רוחב סיכה 11.40 מ”מ

משקל 3 ק"ג

 מחיר: 1350 ₪

DK14/50

אקדח גדול לסיכות נגרות
 אורך סיכות 20-50 מ”מ
רוחב סיכה 10.60 מ”מ

משקל 3 ק"ג

 מחיר: 1600 ₪

DK14/50S

אקדח גדול לסיכות נגרות
קל משקל, קצב עבודה מהיר

 אורך סיכות 20-50 מ”מ
רוחב סיכה 10.60 מ”מ

משקל 2.18 ק"ג



אקדחי סיכות מיוחדים

אקדחי סיכות

* המחירים אינם כוללים מע”מ86

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 3900 ₪

 מחיר: 2300 ₪ מחיר: 4900 ₪

 מחיר: 950 ₪

 מחיר: 6200 ₪

 מחיר: 5800 ₪ מחיר: 7300 ₪

 מחיר: 2200 ₪

 מחיר: 6400 ₪ מחיר: 2200 ₪

CHR/22

RING אקדח סיכות 
לתעשיית המזרונים 

HR22 עבור סיכות

UW/15

 אקדח לפחיות זיגזג
אורך סיכות 9-15 מ”מ
רוחב סיכה 24.8 מ”מ

UFLEX

 אקדח לפחיות
פחיות ברוחב 4.8 מ”מ

עבור מסגור תמונות

C80/16P

 שדכן סיכות )פלייר(
אורך סיכות 4-16 מ”מ
רוחב סיכה 12.95 מ”מ

C195/25

 שדכן סיכות למזרונים
אורך סיכות 14-25 מ”מ
רוחב סיכה 12.95 מ”מ

פרופיל רחב

C95/16

 שדכן סיכות )פלייר(
אורך סיכות 6-16 מ”מ
רוחב סיכה 12.95 מ”מ

פרופיל רחב

UWC/38S

 אקדח לסיכות רחבות
אורך סיכות 12-38 מ”מ

רוחב סיכה 26.5 מ”מ
* אידיאלי לחיבור קרטון 

למשטחי עץ

UWC/38

 אקדח לסיכות רחבות
אורך סיכות 12-38 מ”מ

רוחב סיכה 25.4 מ”מ
* אידיאלי לחיבור קרטון למשטחי עץ

VBOSTITCH

 אקדח לסיכות רחבות
אורך סיכות 12-38 מ”מ

רוחב סיכה 25.4 מ”מ
* אידיאלי לחיבור קרטון למשטחי עץ

CSP5010B

שדכן סיכות )פלייר(
אורך סיכות 12-16 מ"מ
רוחב סיכה 12.95 מ"מ

משקל 2.2 ק״ג
 * לכוורות פלסטיק 

   בשולי הדרכים
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אקדחי סיכות מיוחדים

אקדחי סיכות

87 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 4100 ₪

 מחיר: 5800 ₪

 מחיר: 1780 ₪

 מחיר: 5100 ₪

 מחיר: 5500 ₪

UPAC01

אקדח טבעות,
C-RING סיכות

רוחב סיכה 17 מ"מ )פתוח(
הידוק טבעת 3 מ״מ

משקל 1.55 ק״ג

110/25BJ

 שדכן סיכות )פלייר(
SHORTJAW

אורך סיכות 12-25 מ"מ
רוחב סיכה 13 מ"מ

משקל 2.1 ק״ג

 מחיר: 4000 ₪

AF03

אקדח להידוק קליפסים
מתאים למזרנים
ותעשיית הגידור

משקל 3.2 ק״ג
רוחב קליפס 19  מ״מ

 מחיר: 3200 ₪

110/25LJ

שדכן סיכות )פלייר(  
LONG JAW

אורך סיכות 12-25 מ"מ
רוחב סיכות 13 מ"מ

משקל 2.5 ק״ג

 מחיר: 4000 ₪

AF02

אקדח להידוק קליפסים
 מתאים למזרנים
ותעשיית הגידור

משקל 3.2 ק"ג
רוחב קליפס 18 מ״מ  

 מחיר: 5500 ₪

UV

V אקדח לפחיות
גובה פחיות 7-15 מ”מ
רוחב סיכה 10.8 מ”מ

עבור מסגרות לתמונות

DKMS16255

 ״תותח״ מזרנים ארוך לשימוש
.במקומות עם בעיות גישה

אידיאלי לקפיצי מזרונים
משקל 3.5 ק״ג

רוחב סיכה 9.5 מ״מ
אורך סיכות 19/25 מ״מ

UPFS 50

 אקדח סיכות לעץ גלריה
משולב לחץ אוויר ומכת פטיש

אורך סיכות 25-50 מ”מ
רוחב סיכה 12.7 מ”מ

משקל 4.2 ק״ג

UTCRSC7C

אקדח טבעות
C-RING סיכות

אורך סיכות 12 מ"מ
רוחב סיכה 23.9 מ"מ

ניתן לכוון  הידוק טבעות 8.7 - 4.8
משקל 1.5 ק״ג



אקדחי סיכות מיוחדים לאריזה וסגירת קרטונים

אקדחי סיכות

 מחיר: 1900 ₪

 מחיר: 4700 ₪

 מחיר: 2750 ₪ מחיר: 7350 ₪

 מחיר: 1800 ₪

 מחיר: 10,200 ₪

IELPABOX35

 אקדח לסגירת קרטונים
תוצרת איטליה

אורך סיכות 15-19 מ”מ
רוחב סיכה 35 מ”מ

משקל 1.5 ק"ג

DKCARTON35

 אקדח לסגירת קרטונים ג׳מבו
אורך סיכות 28-35 מ”מ

רוחב סיכה 32 מ”מ
משקל 6 ק"ג

FCARTON22

 אקדח לסגירות קרטונים
תוצרת איטליה

אורך סיכות 18-22 מ"מ
רוחב סיכה 35 מ"מ

FCARTON

 אקדח לסגירות קרטונים
תוצרת איטליה

אורך סיכות 15-19 מ"מ
רוחב סיכה 35 מ"מ

NDMB35

 מכונה רגלית מכנית
לסגירת קרטונים

אורך סיכות 15-22 מ"מ
רוחב סיכה 35 מ"מ

משקל 26.8 ק"ג

NDPB35

מכונה פנאומטית לסגירת קרטונים
אורך סיכות 15-22 מ"מ

רוחב סיכה 35 מ"מ
משקל 29 ק"ג

 מחיר: 950 ₪

UCARTON19

אקדח ידני
לסגירת קרטונים

אורך סיכות 15-19 מ״מ
רוחב סיכה 35 מ״מ

 מחיר: 1200 ₪

UCARTON22

אקדח ידני
לסגירת קרטונים

אורך סיכות 15-22 מ״מ
רוחב סיכה 35 מ״מ
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מסמרי שורה

אקדחי מסמרים
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 מחיר: 960 ₪ מחיר: 1090 ₪

 מחיר: 480 ₪

 מחיר: 1900 ₪

 מחיר: 2200 ₪

 מחיר: 630 ₪

 מחיר: 990 ₪

 מחיר: 630 ₪

 מחיר: 2300 ₪

 מחיר: 730 ₪

UTIPIN/90

 אקדח משולב
 סיכות / מסמרים

אורך סיכות 9-38 מ”מ
רוחב סיכות 5.5 מ”מ

אורך מסמרים 10-50 מ”מ
משקל 1.4 ק״ג

UTIP/64

 אקדח מסמרים “פיניש”
אורך מסמרים 25-64 מ”מ

עובי חוט 1.4x1.6 מ”מ
קוטר הראש 3 מ”מ

משקל 1.9 ק״ג

UTIP/50

 אקדח מסמרים “פיניש”
אורך מסמרים 25-50 מ”מ

עובי חוט 1.4x1.6 מ”מ
קוטר הראש 3 מ”מ

משקל 1.8 ק״ג

UTIPIN/50

 אקדח מסמרים “פיניש”
אורך מסמרים 10-50 מ”מ

עובי חוט 0.95x1.25 מ”מ
קוטר הראש 2 מ”מ

משקל 1.4 ק״ג

FI/30

 אקדח מחטים ללא ראש
אורך מסמרים 15-30 מ”מ

עובי חוט 0.95x1.25 מ”מ

FMINI/18

 אקדח מחטים ללא ראש
אורך מסמרים 12-18 מ”מ

עובי חוט 0.7 מ”מ

UMINI/30

 אקדח מחטים ללא ראש
אורך מסמרים 12-30 מ”מ

 עובי חוט 0.7 מ”מ
משקל 1.3 ק״ג

FMINI/35

אקדח מחטים ללא ראש
אורך מסמרים 12-35 מ"מ

עובי חוט 0.7 מ"מ
משקל 1 ק"ג

DKTIPIN50

HD "אקדח מסמרים "פיניש
אורך מסמרים 10-50 מ"מ

עובי חוט 0.95x1.25 מ״מ
קוטר הראש 2 מ”מ

משקל 1.4 ק״ג

DKTIPIN30

 אקדח מסמרים "פיניש"
אורך מסמר 10-30 מ”מ

עובי חוט 0.95x1.25 מ”מ
קוטר הראש 2 מ”מ

משקל 1.2 ק״ג



מסמרי שורה

אקדחי מסמרים
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 מחיר: 2150 ₪

 מחיר: 1950 ₪

 מחיר: 1800 ₪

CSKS650

 אקדח מסמרי פלדה
עבור חיבורי עץ לבטון וברזל 

אורך מסמרים 18-50 מ”מ
עובי מסמר 1.83 מ”מ
קוטר הראש 3.2 מ”מ

משקל 1.5 ק״ג

U1564DA

 אקדח מסמרים אלכסוני
אורך מסמרים 25-64 מ”מ

עובי מסמר 1.83 מ”מ
קוטר הראש 3.2 מ”מ

משקל 2.2 ק״ג

U3490FN

 אקדח מסמרים אלכסוני
אורך מסמרים 50-90 מ”מ

עובי מסמר 2.8-3.1 מ”מ
קוטר הראש 7.0 מ”מ

משקל 3.2 ק”ג

 מחיר: 7800 ₪

A22/160

 אקדח מסמרים אלכסוני ענק 220
אורך מסמרים 130-160 מ”מ

עובי מסמר 4.2 מ”מ
קוטר הראש 8.5 מ”מ

משקל 5.4 ק”ג

 מחיר: 1750 ₪

CTIPIN/50

 אקדח מסמרים “פיניש”
אורך מסמרים 10-50 מ”מ

עובי חוט 0.95x1.25 מ”מ
קוטר הראש 2 מ”מ

משקל 1.2 ק״ג

 מחיר: 2150 ₪

DK3490FN

 אקדח מסמרים אלכסוני 340
 אורך מסמרים 50-90 מ״מ
עובי המסמר 2.8-3.1 מ״מ

קוטר הראש 7 מ״מ
משקל 3.65 ק״ג
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אקדחי מסמרים
אקדחי מסמרי תוף
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FCN80

אקדח מסמרי תוף
אורך מסמר 40-80 מ”מ
עובי מסמר 2.1-2.9 מ”מ

משקל 3.7 ק״ג

 מחיר: 3250 ₪ מחיר: 2520 ₪

 מחיר: 3700 ₪

 מחיר: 2950 ₪

 מחיר: 2950 ₪

 מחיר: 3100 ₪

CN/57

אקדח מסמרי תוף
אורך מסמר 25-57 מ”מ
עובי מסמר 2.1-2.5 מ”מ
קוטר ראש 5.0-5.7 מ”מ

משקל 2.7 ק”ג

CN/70

אקדח מסמרי תוף
אורך מסמר 40-70 מ”מ
עובי מסמר 2.1-2.9 מ”מ
קוטר ראש 5.7-7.0 מ”מ

משקל 3.2 ק”ג

UCN28/65

 אקדח מסמרי תוף
מחסנית קונית לשלטים
אורך מסמר 32-65 מ”מ
עובי מסמר 2.1-2.8 מ”מ
קוטר ראש 5.0-6.0 מ”מ

משקל 2.3 ק”ג

CN/90

אקדח מסמרי תוף
אורך מסמר 45-90 מ”מ
עובי מסמר 2.5-3.8 מ”מ
קוטר ראש 5.5-7.7 מ”מ

משקל 5.2 ק”ג

UCN/32

 אקדח מסמרי “רופינג”
 עבור מסמרי ROOFING ראש גדול

אורך מסמרים 19-45 מ”מ
עובי מסמר 3.1 מ”מ

משקל 2.6 ק״ג



אקדחים חשמליים

אקדחי סיכות ומסמרים
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 מחיר: 380 ₪

 מחיר: 1200 ₪

 מחיר: 990 ₪

 מחיר: 1900 ₪

 מחיר: 1550 ₪

 מחיר: 2100 ₪

 מחיר: 1200 ₪

IROMAFLEX

 אקדח לפחיות גמישות
אורך הפחית 15 מ”מ

פחיות גמישות למסגור תמונות
משקל 1.25 ק”ג

ITIPIN/30

 אקדח מסמרים
אורך מסמרים 15-30 מ”מ

עובי מסמר 0.95x1.25 מ”מ
 קוטר ראש 2 מ”מ 

כלי מקצועי עבור מסמרי גימור
משקל 1.4 ק”ג

I606/26

 אקדח סיכות 25 מ”מ
אורך הסיכות 12-26 מ”מ

רוחב סיכה 6 מ”מ
 סיכות 606 ומסמרי TIPIN עד 25 מ״מ

כלי מקצועי ביותר לגב ארון
משקל 1.25 ק”ג

IECOTAK

 אקדח סיכות/מסמרים
אורך סיכות 8-14 מ”מ
רוחב סיכה 11.4 מ”מ

סיכות 53 ומסמרי  
משקל 0.85 ק”ג

I80/16

 אקדח סיכות/מסמרים
אורך סיכות 4-16 מ”מ
רוחב סיכה 12.95 מ”מ

 סיכות 80 ומסמרי  15 מ”מ
משקל 1.25 ק”ג

I120/20

 אקדח סיכות/מסמרים
אורך סיכות 6-20 מ”מ
רוחב סיכה 11.2 מ”מ

סיכות M ומסמרי  עד 20 מ”מ
 משקל 1.4 ק”ג 

I606/32

אקדח סיכות 32 מ”מ
אורך הסיכות 12-32 מ”מ

רוחב סיכה 6 מ”מ
סיכות 606 ומסמרי TIPIN עד 30 מ״מ

כלי מקצועי ביותר לגב ארון
משקל 1.79 ק”ג
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ידניים

אקדחי סיכות
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A20T

אקדח סיכות פלייר ידני 
עבור תעשיית הגדרות 

מתאים לשימוש בסיכות 
מדגם: אומגה 20

G35

אקדח סיכות פלייר ידני 
להידוק ענפים לתומך )במבוק/

דלייה( בעזרת סיכות RING מיוחדות
* אידיאלי לשימושי חקלאות 

SVG35 לשימוש בסיכות מדגם

A16-18T

אקדח סיכות פלייר ידני 
עבור תעשיית הגדרות 

מתאים לשימוש בסיכות 
מדגם: אומגה 16-18

 מחיר: 220 ₪

 מחיר: 160 ₪

 מחיר: 220 ₪

 מחיר: 360 ₪

 מחיר: 400 ₪

A11

 אקדח סיכות ידני “פטיש”
אורך סיכות 6-8-10 מ”מ

רוחב סיכה 10.7 מ”מ
 לעבודות רצפה, אריזה,

גגות שינגלס

ROCAMA16

 אקדח סיכות ידני
אורך סיכות 6-16 מ”מ

רוחב סיכות 11.50 מ”מ
מתאים לסיכות 53 בלבד

P6C8

 אקדח סיכות ידני
STCR עבור סיכות

אורך סיכות 4-10 מ״מ

 מחיר: 440 ₪

H308

 אקדח סיכות ידני ״פטיש״
STCR עבור סיכות

אורך סיכות 4-10 מ״מ
לעבודות רצפה, אריזה ,

גגות שינגלס

 מחיר: 580 ₪

 מחיר: 600 ₪

F15 FLEX

אקדח סיכות ידני
לפחיות גמישות
לגב של תמונות

אורך פחית 15 מ״מ

 מחיר: 175 ₪

13/10M 

 אקדח סיכות ידני מתכת
אורך סיכות 6-10 מ”מ

רוחב סיכות 11.50 או 10.65 מ”מ
מתאים לסיכות 13/53

 מחיר: 280 ₪

13/14M 

 אקדח סיכות ידני מתכת
אורך סיכות 6-14 מ”מ

רוחב סיכות 11.50 או 10.65 מ”מ
מתאים לסיכות 13/53

אורך מסמר 15 מ״מ



מיכלי גז

אקדחי סיכות ומסמרים

מחירתיאורמק"ט

BVGASPULSA700
SPIT מיכל גז לאקדח מסמרי בטון תואם

בלון מלא  =  500 מסמרים  
₪ 58

EVGASIM90
PASLODE IM90 מיכל גז לשימוש באקדח מסמרים לעץ תואם

בלון מלא = 1000 מסמרים 
₪ 58

AVGASIM250
PASLODE IM250 מיכל גז לשימוש באקדח מסמרים “פיניש” תואם

בלון מלא = 1000 מסמרים 
₪ 58

FVGASIM350
מיכל גז לשימוש באקדח  מסמרים לעץ ולבטון

בלון מלא = 1000 מסמרים 
₪ 58

DVGASCF325
PASLODE CF325 מיכל גז לשימוש באקדח מסמרים לעץ מדגם

בלון מלא = 1000 מסמרים 
₪ 58

CVGASPULSA800
SPIT מיכל גז לשימוש באקדח מסמרים תואם

בלון מלא=500 מסמרים 
₪ 180
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מופעלי גז

אקדחי סיכות ומסמרים

GSN4030A

 אקדח מסמרי
 פלדה לברזל ובטון

 מופעל גז
 למסמרים ישרים 13-40 מ"מ

מגיע עם מטען + 2 סוללות 
משקל 3.7 ק”ג

GFN3490CH

 אקדח מסמרים
 אלכסוני
 מופעל גז

 אורך מסמרים 50-90 מ"מ
מגיע עם מטען + 2 סוללות 

משקל 3.5 ק”ג

 מסמרים
בעמ׳ 104
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UGFN1665

אקדח מסמרים מופעל גז ובטריה
 אורך מסמרים 25-64 מ״מ

40J עוצמת הלימה
1.5A 7.2V סוללה

IM250 בלון גז
משקל 2.35 ק"ג

לשימוש במסמרי "טיפ"
 מחיר: 3800 ₪

UGBN1850

אקדח מסמרים פיניש
מופעל גז ובטריה

 אורך מסמרים 10-50 מ"מ
1.5A 7.2V סוללת ליטיום

לשימוש במסמרי טיפין 
משקל 2.15 ק״ג

 מחיר: 3800 ₪

 מחיר: 4000 ₪ מחיר: 4000 ₪

VPASLODEGAS

 אקדח מסמרים אלכסוני
 מופעל גז

 אורך מסמרים 50-90 מ"מ
מגיע עם מטען + 1 סוללה 

 מחיר: 6500 ₪

VIM200F18

 אקדח מסמרים "פיניש"
מופעל גז

אורך מסמרים 10-50 מ"מ
 לשימוש במסמרי טיפין

 מחיר: 3400 ₪



סיכות 
סיכות ריפוד

 עובי חוטמידות חוץדגם
במ”מ

 כמות באריזה
באלפים

 כמות בקרטון
באלפים

 לאקדחים
מתוצרת

 מחיר
לאלף

S7/049x40.52x0.7520400₪ 2.47

S7/069x60.52x0.7520360₪ 2.70

S7/089x80.52x0.7520240₪ 2.75

S7/109x100.52x0.7520240₪ 3.00

S7/129x120.52x0.7515240₪ 3.53

S7/149x140.52x0.7520160₪ 3.80

S7/169x160.52x0.7515180₪ 4.10

S5/612.9x60.52x0.7512180₪ 4.77

S5/812.9x80.52x0.7520240₪ 5.11

S5/1012.9x100.52x0.7510200₪ 5.50

S5/1212.9x120.52x0.7510200₪ 5.82

S5/1412.9x140.52x0.7510200₪ 6.53

S5/1612.9x160.52x0.7510120₪ 7.23

S55/812.9x80.55x1.25690₪ 8.80

S55/1012.9x100.55x1.256120₪ 9.00

S55/1212.9x120.55x1.255100₪ 9.88

S55/1412.9x140.55x1.25560₪ 11.82

S55/1612.9x160.55x1.25560₪ 12.53

S84/612.5x60.65x0.958120₪ 5.47

S84/812.5x80.65x0.958160₪ 5.47

S84/1012.5x100.65x0.957140₪ 6.17

S84/1212.5x120.65x0.956120₪ 6.45

S84/1412.5x140.65x0.955100₪ 7.58

SM0611.2x60.52x0.7514210₪ 3.89

SM0811.2x80.52x0.7512240₪ 4.41

SM1011.2x100.52x0.7512240₪ 4.94

SM1211.2x120.52x0.758120₪ 5.47

SM1411.2x140.52x0.75690₪ 6.00

SM1611.2x160.52x0.75690₪ 6.70

SM1811.2x180.52x0.75690₪ 7.00

SM2011.2x200.52x0.756120₪ 7.58

S140812.5x80.52x0.7516320₪ 4.20

S141012.5x100.52x0.7515300₪ 4.70

S141212.5x120.52x0.7515240₪ 5.04

S141412.5x140.52x0.7515180₪ 5.71

SENCO

SENCO

SENCO

ATRO

METABO

HAVBOLD
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סיכות ריפוד

סיכות 

סיכות נגרות קטנות/ בינוניות 

 עובי חוטמידות חוץדגם
במ”מ

 כמות באריזה
באלפים

 כמות בקרטון
באלפים

 לאקדחים
מתוצרת

 מחיר
לאלף

S11/099.90x90.95x1.25880₪ 9.60

S11/129.90x120.95x1.25660₪ 10.70

S11/159.90x150.95x1.25580₪ 11.80

S11/199.90x190.95x1.2525/550/60₪ 12.20

S11/229.90x220.95x1.252040₪ 14.20

S11/259.90x250.95x1.2519/538/50₪ 14.25

S11/309.90x300.95x1.251632₪ 19.00

S11/329.90x320.95x1.251530₪ 19.07

S11/359.90x350.95x1.251428₪ 21.60

S11/389.90x380.95x1.251326₪ 23.50

S90/095.5x90.95x1.25990₪ 8.80

S90/135.5x130.95x1.25770₪ 10.60

S90/165.5x160.95x1.25660₪ 12.00

S90/195.5x190.95x1.25660₪ 14.90

S90/225.5x220.95x1.25660₪ 16.00

S90/255.5x250.95x1.25550₪ 17.48

S90/285.5x280.95x1.25440₪ 18.92

S90/305.5x300.95x1.25440₪ 20.80

S90/325.5x320.95x1.25440₪ 21.00

S90/355.5x350.95x1.253.535₪ 23.00

S90/385.5x380.95x1.253.535₪ 24.50

S90/15DP5.5x150.95x1.2556₪ 17.00

 עובי חוטמידות חוץדגם
במ”מ

 כמות באריזה
באלפים

 כמות בקרטון
באלפים

 לאקדחים
מתוצרת

 מחיר
לאלף

S8/0412.95x40.6x0.98130₪ 5.50

S8/0612.95x60.6x0.98120₪ 5.60

S8/0812.95x80.6x0.921168₪ 5.65

S8/1012.95x100.6x0.918144₪ 6.40

S8/1212.95x120.6x0.915120₪ 7.60

S8/1412.95x140.6x0.915120₪ 7.70

S8/1612.95x160.6x0.91296₪ 8.30

S8/1812.95x180.6x0.9580₪ 8.40

S8/2012.95x200.6x0.9580₪ 8.80

S8/2212.95x220.6x0.9580₪ 8.90

S8/06STST12.95x60.6x0.98120₪ 40.00

S8/08STST12.95x80.6x0.98160₪ 42.00

S8/10STST12.95x100.6x0.98120₪ 43.00

SENCO

SENCO
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סיכות נגרות

סיכות 
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 עובי חוטמידות חוץדגם
במ”מ

 כמות באריזה
באלפים

 כמות בקרטון
באלפים

 לאקדחים
מתוצרת

 מחיר
לאלף

SN5/065.5x60.5x1.251296₪ 7.39

SN5/085.5x80.5x1.2510200₪ 7.39

SN5/105.5x100.5x1.2510200₪ 7.73

SN5/135.5x130.5x1.258160₪ 8.90

SN5/165.5x160.5x1.257140₪ 9.74

SN5/195.5x190.5x1.2510120₪ 10.75

SN5/225.5x220.5x1.2510120₪ 11.76

SN5/255.5x250.5x1.25896₪ 12.77

S92/098.70x90.95x1.25990₪ 9.21

S92/128.70x120.95x1.25660₪ 10.13

S92/158.70x150.95x1.25570₪ 11.00

S92/188.70x180.95x1.2530/560₪ 12.44

S92/208.70x200.95x1.2528/556/60₪ 13.65

S92/258.70x250.95x1.2521/542/60₪ 15.95

S92/308.70x300.95x1.2517.5/535/50₪ 19.33

S92/358.70x350.95x1.251632₪ 21.60

S92/408.70x400.95x1.2514/328/30₪ 23.72

S14/2010.6x201.4x1.551836₪ 21.80

S14/2510.6x251.4x1.551326₪ 25.27

S14/3010.6x301.4x1.551122₪ 28.65

S14/3510.6x351.4x1.551020₪ 32.00

S14/4010.6x401.4x1.551818₪ 36.00

S14/4510.6x451.4x1.551515₪ 36.39

S14/5010.6x501.4x1.551414₪ 37.00

S14/20B10.6x201.3x1.451836₪ 19.87

S14/25B10.6x251.3x1.451326₪ 22.96

S14/30B10.6x301.3x1.451122₪ 25.98

S14/35B10.6x351.3x1.451020₪ 28.95

S14/40B10.6x401.3x1.451818₪ 32.43

S14/45B10.6x451.3x1.451515₪ 30.27

S14/50B10.6x501.3x1.451414₪ 32.84

S18/4011.4x401.7x1.8577₪ 54.68

S18/4411.4x441.7x1.8566₪ 59.27

S18/5011.4x501.7x1.8555₪ 67.00

S18/5711.4x571.7x1.8555₪ 72.00

S18/6311.4x631.7x1.8555₪ 73.30

SENCO

SENCO

SENCO

SENCO

ATRO



אחריותשרותאיכות

 סיכות 
סיכות נגרות
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 עובי חוטמידות חוץדגם
במ”מ

 כמות באריזה
באלפים

 כמות בקרטון
באלפים

 לאקדחים
מתוצרת

 מחיר
לאלף

SNC/2512.40x251.4x1.551224₪ 35.33

SNC/3012.40x301.4x1.5510.521₪ 40.38

SNC/3512.40x351.4x1.55918₪ 45.36

SNC/4012.40x401.4x1.551515₪ 49.49

SNC/4512.40x451.4x1.551313₪ 54.36

SNC/5012.40x501.4x1.551212₪ 59.29

SNC/5512.40x551.4x1.551010₪ 64.33

SNC/6312.40x631.4x1.551010₪ 72.08

SWC/1225.12x121.4x1.551122₪ 26.46

SWC/1525.12x151.4x1.551818₪ 28.57

SWC/1925.12x191.4x1.551515₪ 32.10

SWC/2325.12x231.4x1.5599₪ 34.58

SWC/2525.12x251.4x1.551212₪ 37.00

SWC/3025.12x301.4x1.551010₪ 41.28

SWC/3525.12x351.4x1.5588₪ 25.86

SWC/3825.12x381.4x1.5588₪ 47.63

SWC/12S26.5x121.4x1.551122₪ 28.75

SWC/15S26.5x151.4x1.551818₪ 28.75

SWC/19S26.5x191.4x1.551515₪ 32.00

SWC/22S26.5x221.4x1.551212₪ 34.00

SWC/25S26.5x251.4x1.551212₪ 36.20

SWC/28S26.5x281.4x1.551010₪ 38.00

SWC/30S26.5x301.4x1.5599₪ 42.00

SWC/32S26.5x321.4x1.5599₪ 44.00

SWC/35S26.5x351.4x1.5588₪ 46.00

SWC/38S26.5x381.4x1.5588₪ 48.00

S1006J11.3x60.58x1.1555₪ 5.75

S1008J11.3x80.58x1.1555₪ 7.28

S1010J11.3x100.58x1.1555₪ 7.70

S1013J11.3x130.58x1.1555₪ 8.61

S1016J11.3x160.58x1.1555₪ 10.47

S1019J11.3x190.58x1.1555₪ 12.26

S1022J11.3x220.58x1.1555₪ 13.65

S1025J11.3x250.58x1.1555₪ 15.17

ATRO

ATRO

SENCO

SENCO



פחיות חיבור

סיכות 

סיכות לאקדחים חשמליים וידניים

 עובי חוטמידות חוץדגם
במ”מ

 כמות באריזה
באלפים

 כמות בקרטון
באלפים

 לאקדחים
מתוצרת

 מחיר
לאלף

S606/126x121.10x0.803.584₪ 16.00

S606/146x141.10x0.80372₪ 18.50

S606/166x161.10x0.80360₪ 19.00

S606/186x181.10x0.805100₪ 20.00

S606/236x231.10x0.803.542₪ 23.00

S606/266x261.10x0.803.542₪ 26.00

S606/326x321.10x0.803.542₪ 28.00

S53/0611.4x60.6x0.75553₪ 8.50

S53/0811.4x80.6x0.75553₪ 9.00

S53/1011.4x100.6x0.75553₪ 10.50

S53/1211.4x120.6x0.75553₪ 11.50

S53/1411.4x140.6x0.75553₪ 12.50

S53/1611.4x160.6x0.75553₪ 13.00

STCR5019-411.7x41.25x0.505100₪ 10.00

STCR5019-811.7x81.25x0.505100₪ 12.00

STCR5019-1011.7x101.25x0.505100₪ 12.50

* המחירים אינם כוללים מע”מ100

* התמונות להמחשה בלבד

 עובי חוטמידות חוץדגם
במ”מ

 כמות באריזה
באלפים

 כמות בקרטון
באלפים

 לאקדחים
מתוצרת

 מחיר
לאלף

SV710.8x744₪ 39.00

SV1010.8x1033₪ 40.00

SV1210.8x1233₪ 46.00

SV1510.8x1522₪ 47.00

SW0924.8x977.00 9.219.21₪פחיות זיג זג

SW1224.8x12100.00 6.916.91₪פחיות זיג זג

SW1524.8x15130.00 5.185.18₪פחיות זיג זג

SI-FLEXLEXI 
POINTS
פחיות גמישות 
למסגור תמונות

4.5x15x0.351010₪ 41.18



אחריותשרותאיכות

 עובי חוטמידות חוץתאורדגם
במ”מ

 כמות באריזה
באלפים

 לאקדחים
מתוצרת

 מחיר
לאלף

SVG35)40.00 351.310₪ )רוחב

XA167.85X161.31₪ 56.00

XA16B7.85ארוז בבליסטרX161.30.25₪ 24.00

XA16BG7.85סיכה ירוקה ארוז בבליסטרX161.30.25₪ 30.00

XA189.5X1821₪ 60.00

XA18G9.5סיכה ירוקהX1821₪ 85.00

XA2020X1121₪ 70.00

XA20B11ארוז בבליסטרX2020.25₪ 24.00

XA20BG11סיכה ירוקה ארוז בבליסטרX2020.25₪ 28.00

סיכות לאקדחים ידניים לתעשיית הגידור והחקלאות

סיכות לאקדחים ידניים

סיכות 

 עובי חוטמידות חוץדגם
במ”מ

 כמות באריזה
באלפים

 כמות בקרטון
באלפים

 לאקדחים
מתוצרת

 מחיר
לאלף

SA11/0610.6x60.50x1.255100₪ 5.60

SA11/1010.6x100.50x1.25448₪ 10.00

S13/069.90x60.52x0.755160₪ 7.00

S13/089.90x80.52x0.755120₪ 7.50

S13/109.90x100.52x0.755100₪ 8.00

S13/129.90x120.52x0.75580₪ 8.50

S13/149.90x140.52x0.75580₪ 9.00
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סיכות לאריזה ולפלייר מזרונים

סיכות 

 עובי חוטמידות חוץדגם
במ”מ

 כמות באריזה
באלפים

 כמות בקרטון
באלפים

 לאקדחים
מתוצרת

 מחיר
לאלף

S195/1512.8x150.65x1.81836₪ 28.60

S195/2012.8x200.65x1.81428₪ 34.52

S195/2512.8x250.65x1.8530₪ 34.54

S110/1412.9x140.6x1.64.572₪ 17.64

S110/1612.9x160.6x1.61530₪ 18.00

S110/2012.9x200.6x1.61326₪ 20.29

S110/2512.9x250.6x1.61224₪ 21.55

S111/1512x150.6x1.901836₪ 20.46

SHR2222x121.7x1.8511.611.637.21 ₪רינג

SCL2424x101.7x1.8101040.00 ₪רינג

SCL05)105.00 ₪קליפס--------2.96--------22 )רוחב

SAC31)31.50 ₪רינג--------171.620.48 )רוחב

SA5/835x150.9x2.3220₪ 26.10

SA3/435x190.9x2.3220₪ 30.32

SA7/835x220.9x2.31.616₪ 38.50

S32/3232x32--------120₪ 82.00

ATRO

לסגירת 
קרטונים
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אחריותשרותאיכות

מסמרים שורה ישרה

מסמרים 

 אורךדגם
המסמר

 עובי חוט
במ”מ

 קוטר ראש
במ”מ

 כמות באריזה
באלפים

 כמות בקרטון
באלפים

 לאקדחים
מתוצרת

 מחיר
לאלף

SMINI/12120.5x0.73.53 15240₪ללא ראש

SMINI/15150.5x0.73.71 15240₪ללא ראש

SMINI/17170.5x0.73.89 15240₪ללא ראש

SMINI/18180.5x0.74.05 15240₪ללא ראש

SMINI/20200.5x0.74.23 240₪                          15ללא ראש

SMINI/25250.5x0.74.77 15180₪ללא ראש

SMINI/30300.5x0.75.29 15180₪ללא ראש

SI/15151.25x1.010.41 10160₪ללא ראש

SI/20201.25x1.012.34 580₪ללא ראש

SI/24241.25x1.013.05 560₪ללא ראש

SI/25251.25x1.013.23 560₪ללא ראש

SI/30301.25x1.014.64 560₪ללא ראש

STIPIN/10100.95x1.250.95x2.05100₪ 6.25

STIPIN/15150.95x1.250.95x2.05100₪ 6.30

STIPIN/20200.95x1.250.95x2.0560₪ 7.06

STIPIN/25250.95x1.250.95x2.0560₪ 7.94

STIPIN/30300.95x1.250.95x2.0560₪ 9.70

STIPIN/35350.95x1.250.95x2.0550₪ 10.23

STIPIN/38380.95x1.250.95x2.0550₪ 10.76

STIPIN/40400.95x1.250.95x2.0550₪ 11.11

STIPIN/45450.95x1.250.95x2.0540₪ 12.00

STIPIN/50500.95x1.250.95x2.0540₪ 13.00

STIP/25251.4x1.61.4x3.0236₪ 20.29

STIP/30301.4x1.61.4x3.0236₪ 22.41

STIP/32321.4x1.61.4x3.02.525₪ 23.11

STIP/35351.4x1.61.4x3.0250₪ 24.17

STIP/38381.4x1.61.4x3.0224₪ 25.40

STIP/40401.4x1.61.4x3.0220₪ 26.28

STIP/45451.4x1.61.4x3.0224₪ 28.22

STIP/50501.4x1.61.4x3.0224₪ 30.35

STIP/63631.4x1.61.4x3.0224₪ 35.64

SKS618181.833.233₪ 48.51

SKS620201.833.233₪ 49.07

SKS625251.833.233₪ 47.71

SKS630301.833.233₪ 55.62

SKS635351.833.21.51.5₪ 74.18

SKS640401.833.21.51.5₪ 90.22

SKS645451.833.21.51.5₪ 83.16

SKS650501.833.21.51.5₪ 96.22

ATRO

SENCO

SENCO

מסמרי פלדה 
לבטון וברזל
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מסמרי שורה אלכסוניים

 MHM מסמרים

 עובי חוטאורךתאורדגם
במ”מ

 קוטר ראש
במ”מ

 כמות באריזה
באלפים

מיכל גז
באריזה

 מחיר
לאלף

CCN15STEP420 ₪א153.56.41מסמר מדורג

CCN20420 ₪א202.76.41מסמר חלק

CCN22STEP420 ₪א223.56.41מסמר מדורג

CCN25420 ₪א252.76.41מסמר חלק

CCN25STEP420 ₪א253.56.41מסמר מדורג

CCN30420 ₪א302.76.41מסמר חלק

CCN35420 ₪א352.76.41מסמר חלק

CCN25KNURLING420 ₪א252.76.41מסמר מתוברג

CCN35KNURLING420 ₪א352.76.41מסמר מתוברג

CCN40420 ₪א402.76.41מסמר חלק

UGSN4030A מסמרי פלדה לבטון וברזל  - עבור אקדח גז דגם

 עובי חוטמידות חוץדגם
במ”מ

 קוטר ראש
במ”מ

 כמות באריזה
באלפים

 כמות בקרטון
באלפים

 לאקדחים
מתוצרת

 מחיר
לאלף

SDA34/25251.833.2416₪ 40.00

SDA34/32321.833.2416₪ 42.00

SDA34/38381.833.2416₪ 45.00

SDA34/50501.833.2416₪ 60.00

SDA34/64641.833.2416₪ 75.00

SFN34/50502.87x3.17.034₪ 70.00

SFN34/60602.87x3.17.034₪ 80.00

SFN34/60G602.87x3.17.034₪ 100.00

SFN34/70702.87x3.17.034₪ 100.00

SFN34/83832.87x3.17.022.5₪ 120.00

SFN34/83G832.87x3.17.022.5₪ 130.00

SFN34/90902.87x3.17.022.5₪ 130.00

SNA22/1301304.28.51.81.8₪ 480.00

SNA22/1501604.28.51.21.2₪ 600.00

SNA22/1601604.28.51.11.1₪ 640.00

SENCO

SENCO

* מגיע כולל מיכל גז המתאים ל- 1000 מסמרים
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אחריותשרותאיכות

בתוף

מסמרי רופינג ״שינגלס״

 MHM מסמרים

טבלה מייצגת בלבד 
מלאי גדול של מידות, 

לכל סוגי האקדחים.
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 אורךדגם
במ”מ

 עובי חוט
במ”מ

 כמות באריזה
באלפים

 מחיר
לאלף

SCN22/32R322.216.8₪ 21

SCN22/35R352.214.7₪ 22

SCN22/38R382.214.7₪ 26

SCN22/50502.210.5₪ 40

SCN23/57572.39₪ 45

SCN23/60602.37.2₪ 48

SCN25/70702.57.2₪ 65

SCN25/75752.55.4₪ 70

SCN25/80802.55.4₪ 75

SCN28/80802.84.5₪ 85

SCN28/90902.84.5₪ 100

 אורךדגם
במ”מ

 עובי חוט
במ”מ

 כמות באריזה
באלפים

 מחיר
לאלף

SCN31/19193.17.2₪ 30

SCN31/22223.17.2₪ 32

SCN31/32323.17.2₪ 38

SCN31/38383.17.2₪ 45

 	11º/16º מסמרים לתוף 

 המסמרים בתבריגים שונים:	 
רינג / מתוברג / חלק



MHM ברגים

ברגי גבס / עץ

 אורךתאורדגם
במ”מ

 מחירכמות בקרטון
לאלף

DEK5/80220 1200₪ יח’80בורג דק

DEK6/60260 1200₪ יח’60בורג דק

DEK6/60C315 1200₪ יח’60בורג דק קרמי

DEK6/70280 1200₪ יח’70בורג דק

DEK6/80315 1200₪ יח’80בורג דק

DEK6/80C380 1200₪ יח’80בורג דק קרמי

DEK6/90345 800₪ יח’90בורג דק

DEK6/100440 800₪ יח’100בורג דק

DEK6/120450 600₪ יח’120בורג דק

DEK6/150550 600₪ יח’150בורג דק

DEK6/180730 400₪ יח’180בורג דק

 מידהתאורדגם
במ”מ

 מחירכמות בקרטון
לאלף

C10600212PH2 39ברגי גבסx2510.000₪ 100

 C10600213PH2 39ברגי גבסx3010.000₪ 120

C10600214 PH2 39ברגי גבסx3510.000₪ 120

C10600215 PH2 39ברגי גבסx4010.000₪ 140

C10600216 PH2 39ברגי גבסx4510.000₪ 160

 SC4.2x30PH2 42ברגי עץx3010.000₪ 120

SC4.2x35 PH2 42ברגי עץx3510.000₪ 140

 SC4.2x45 PH2 42ברגי עץx4510.000₪ 160

SC4.2x55 PH2 42ברגי עץx5510.000₪ 180

מלאי גדול של ברגי דק בעלי 
 חוזק, גמישות ועמידות גבוהה.

ניתן לקבל ברגים בעלי ציפוי 
קרמי, המעניק עמידות גבוהה 
נגד חלודה וקורוזיה, לשמירת 

אורך חיי הבורג.

עבור אקדח נטען 
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אחריותשרותאיכות

אומי מתיחה )ריבנטים(

אומים 

אומים מסדרת כתף רחבה ארוכים 

אומים מסדרת פח דק מחורצים

תבריגדגם
מתאים לעובי 

חומר מ”מ
קוטר קידוח 

מ”מ
מחיר 
לאלף

מחיר 
לנירוסטה

SEM4K M4 0.5-2.5 6.1 ₪ 600 ₪ 1500 

SEM5K M5 0.5-2.5 7.1 ₪ 700 ₪ 1600 

SEM6K M6 1.0-4.0 9.1 ₪ 800 ₪ 1700 

SEM8K M8 1.0-4.0 11.1 ₪ 1000 ₪ 2000 

SEM10KM10 1.0-4.0 13.1 ₪ 1100 ₪ 3000 

תבריגדגם
מתאים לעובי 

חומר מ”מ
קוטר קידוח 

מ”מ
מחיר לאלף

BEM3KLM32-4.55₪ 900 

BEM4KLM42-3.56₪ 1000 

BEM5KLM52.5-57₪ 1100 

BEM6KLM63-5.59₪ 1200 

BEM8KLM83.5-611₪ 1300 

BEM10KLM104-6.311.9₪ 1400 

BEM12KLM124-6.314₪ 2500 

אומים מסדרת פח דק חלקים

תבריגדגם
מתאים לעובי 

חומר מ”מ
קוטר קידוח 

מ”מ
מחיר 
לאלף

מחיר 
לנירוסטה

SAM3 M3 0.5-2.0 4.9 ₪ 500 ₪ 1400 

SAM4 M4 0.5-2.5 6.4 ₪ 600 ₪ 1500 

SAM5 M5 0.5-2.5 7.2 ₪ 700 ₪ 1600 

SAM6 M6 1.0-4.0 9.6 ₪ 800 ₪ 1700 

SAM8 M8 1.0-4.0 10.6 ₪ 1000 ₪ 2000 

אומים מסדרת כתף רחבה - LF מחורצים

תבריגדגם
מתאים לעובי 

חומר מ”מ
קוטר קידוח 

מ”מ
מחיר 
לאלף

מחיר 
לנירוסטה

BEM3K M30.5-1.5 4.9 ₪ 600 ₪ 1400 

BEM4K M4 0.5-2.5 6.1 ₪ 650 ₪ 1500 

BEM5K M5 0.5-2.5 7.1 ₪ 700 ₪ 1600 

BEM6K M6 1.0-3.5 9.1 ₪ 850 ₪ 1700 

BEM8K M8 1.0-4.0 11.1 ₪ 1100 ₪ 2000 

BEM10KM10 1.0-4.0 13.1 ₪ 1200 ₪ 3000 

BEM12KM12 1.0-4.0 15.1 ₪ 2000 ₪ 5000 
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אומים מסדרת כתף צרה מידות אינציות

תבריגדגם
מתאים לעובי 

חומר מ”מ
קוטר קידוח 

מ”מ
מחיר 
לאלף

TSSS102410-24 0.5-3.3 7.5 ₪ 950 

TSSS103210-32 0.5-3.3 7.5 ₪ 950 

TSSS4201/4-20 0.68-3.8 9.90 ₪ 1000 

TSSS5185-16 0.68-4 13.4 ₪ 1300 

TSSS6163/80.68-4 13.4 ₪ 1500 

UNC אומים במידות אינציות
מתאים לעובי תבריגדגם

חומר מ”מ
קוטר קידוח 

מ”מ
מחיר 
לאלף

SAI46326-32 0.5-2.5 6.4 ₪ 850 

SAI4 8-32 0.5-2.5 6.4 ₪ 900 

SAI5 10-24 0.5-2.5 7.2 ₪ 950 

SAI6 1/4 1-3.8 9.6 ₪ 980 

אומים שקועים )קוני(
מתאים לעובי תבריגדגם

חומר מ”מ
קוטר קידוח 

מ”מ
מחיר 
לאלף

ITSGM03CM31.5-35₪ 600 

ITSGM04CM41.5-36₪ 700 

ITSGM05CM51.5-3.57₪ 800 

ITSGM06CM61.5-49₪ 900 

ITSGM08CM81.5-511₪ 1100 

ITSGM10CM101.5-513₪ 2300 

אומים 
אומי מתיחה )ריבנטים(
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אחריותשרותאיכות

אומים חצי משושים נירוסטה - כתף צרה
מתאים לעובי תבריגדגם

חומר מ”מ
קוטר קידוח 

מ”מ
מחיר 
לאלף

AHSM4M4 0.5-2.5 6.1 ₪ 2500

AHSM5M5 0.5-3.0 7.1 ₪ 2600

AHSM6M6 0.5-3.3 9.1 ₪ 2700

AHSM8M8 0.5-3.3 11.1 ₪ 2900

AHSM10M10 0.5-3.5 13.1 ₪ 3100

AHSM12M12 2-5 15.9 ₪ 3500

אומים משושים - כתף צרה

תבריגדגם
מתאים לעובי 

חומר מ”מ
קוטר קידוח 

מ”מ
מחיר לאלף

FHSM4 M4 0.5-2.5 6.1 & 900 

FHSM5 M5 0.5-3.0 7.1 & 1000 

FHSM6 M6 0.5-3.3 9.1 & 1100 

FHSM8 M8 0.5-3.3 11.1 & 1300 

אומים 

אומים חצי משושים עם כתף

תבריגדגם
מתאים לעובי 

חומר מ”מ
קוטר קידוח 

מ”מ
מחיר 
לאלף

מחיר 
לנירוסטה

ITTSEM03M30.3-25₪ 800 ₪ 2300 

ITTSEM04M40.5-26₪ 900 ₪ 2500 

ITTSEM05M50.5-2.57₪ 1000₪ 2600 

ITTSEM06M60.5-39₪ 1100 ₪ 2700 

ITTSEM08M81-3.511₪ 1300 ₪ 2900 

ITTSEM10M101-413₪ 1500 ₪ 3100 

אומים משושים עם כתף רחבה

תבריגדגם
מתאים לעובי 

חומר מ”מ
קוטר קידוח 

מ”מ
מחיר לאלף

ITTEM04CM40.5-26& 900 

ITTEM05CM52.5-2.57& 1000 

ITTEM06CM60.3-39& 1100 

ITTEM08CM81-3.511& 1300 

ITTEM10CM100.5-3.513& 1500 

ITTEM12CM121-3.515& 2400 

אומי מתיחה )ריבנטים(
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אומים משושים סגורים ללא כתף

אומים סגורים כתף רחבה

מתאים לעובי תבריגדגם
חומר מ”מ

קוטר קידוח 
מ”מ

מחיר 
לאלף

ACIERCM04CM40.5-2.56₪ 1500 

ACIERCM05CM50.5-37₪ 1600 

ACIERCM06CM61-3.59₪ 2000 

ACIERCM08CM81-411₪ 2500 

ACIERCM10CM101.5-4.513₪ 2800 

מתאים לעובי תבריגדגם
חומר מ”מ

קוטר קידוח 
מ”מ

מחיר 
לאלף

BEM4C M4 0.5-2.5 6₪ 1400 

BEM5C M5 0.5-2.5 7₪ 1500 

BEM6C M6 1.0-3.5 9₪ 1600 

BEM8C M8 1.0-4.0 11₪ 1700 

BEM10C M10 1.0-4.0 13₪ 2000 

אומים משושים סגורים עם כתף  
מתאים לעובי תבריגדגם

חומר מ”מ
קוטר קידוח 

מ”מ
מחיר 
לאלף

ACITTECM04CM40.5-26₪ 1500

ACITTECM05CM50.5-2.57₪ 1600

ACITTECM06CM60.5-39₪ 2000

ACITTECM08CM81-3.511₪ 2500

ACITTECM10CM101-413₪ 2800

אומים סגורים ללא כתף 

תבריגדגם
מתאים לעובי 

חומר מ”מ
קוטר קידוח 

מ”מ
מחיר 
לאלף

מחיר 
לנירוסטה

SEM3KCM30.5-25₪ 1300 ₪ 2300 

SEM4KCM40.5-2.56₪ 1400 ₪ 2500 

SEM5KCM50.5-2.57₪ 1500 ₪ 2700 

SEM6KCM60.5-39₪ 1600 ₪ 2800 

SEM8KCM81-311₪ 1700 ₪ 3000 

SEM10KCM101-3.513₪ 2000 ₪ 3100 

אומים 
אומי מתיחה )ריבנטים(
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אחריותשרותאיכות

ניטים 
מקרא ניטים

SSP3.2x10 

 חומר המסמר
S = פלדה

B = אלומיניום
C = נירוסטה

 חומר המסמרה
S = פלדה

B = אלומיניום
C = נירוסטה

סוג הראש
L = ראש גדול

P = ראש כיפה
C = ראש משוקע

 קוטר
המסמרה

 אורך
המסמרה

מחם טכניקס מספקת ללקוחותיה מגוון רחב מאוד של מסמרות לתעשייה השונה ולאפליקציות רבות. 
ניתן למצוא אצלנו מסמרות ממגוון רחב של חומרים, גדלים, שלל צבעים ונתונים שונים.

המגוון העשיר של המסמרות מבית מחם טכניקס, נותן מענה לכל אפליקציות הסמרור.
הצוות הטכני שלנו יספק מענה לכל דרישה ויתאים את המסמרה הנכונה והכלי המתאים לאפליקציה.

 מקרא לבחירת המסמרה :
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ניטים

פלדה פלדה ראש שקוע

אורךקוטרדגם
טווח סמרור 

מ”מ
מחיר 
לאלף

SSC3.2X63.2 6 1.5-3.0 ₪ 85

SSC3.2X83.2 8 3.0-5.0 ₪ 90

SSC3.2X103.2 10 5.0-6.5 ₪ 105

SSC3.2X123.2 12 6.5-8.0 ₪ 150

SSC3.2X143.2 14 8.0-10.0 ₪ 165

SSC3.2X163.2 16 10.0-12 ₪ 200

SSC4X64 6 2.0-3.0 ₪ 105

SSC4X84 8 3.0-5.0 ₪ 110

SSC4X104 10 5.0-6.5 ₪ 115

SSC4X124 12 6.5-8.0 ₪ 130

SSC4X144 14 8.0-10.0 ₪ 165

SSC4X164 16 10.0-12 ₪ 210

SSC4X184 18 12.0-14.0 ₪ 280

SSC4X204 20 14.0-16.0 ₪ 380

SSC4.8X84.8 8 2.4-4.0 ₪ 150

SSC4.8X104.8 10 4.0-6.0 ₪ 180

SSC4.8X124.8 12 6.0-8.0 ₪ 190

SSC4.8X144.8 14 8.0-9.5 ₪ 210

SSC4.8X164.8 16 9.5-11.0 ₪ 260

SSC4.8X184.8 18 11.0-13.0 ₪ 310

SSC4.8X204.8 20 13.0-15.0 ₪ 350

SSC4.8X254.8 25 15.0-19.5 ₪ 400

פלדה פלדה ראש רגיל

אורךקוטרדגם
טווח סמרור 

מ”מ
מחיר
 לאלף

SSP3.2X6 3.2 6 1.0-3.0 ₪ 67 

SSP3.2X8 3.2 8 3.0-5.0 ₪ 70 

SSP3.2X10 3.2 10 5.0-7.0 ₪ 80 

SSP3.2X12 3.2 12 7.0-9.0 ₪ 120 

SSP3.2X14 3.2 14 9.0-11 ₪ 130 

SSP3.2X16 3.2 16 11.0-13 ₪ 140 

SSP4X6 4 6 1.0-3.0 ₪ 80 

 SSP4X6 4 6 1.0-3.0 ₪ 150 שחור

SSP4X8 4 8 3.0-5.0 ₪ 80 

SSP4X10 4 10 5.0-6.5 ₪ 87 

 SSP4X10 4 10 5.0-6.5 ₪ 120 שחור

SSP4X12 4 12 6.5-8.5 ₪ 100 

SSP4X14 4 14 8.5-10.5 ₪ 120 

SSP4X16 4 16 10.5-12.5 ₪ 160 

SSP4X18 4 18 12.5-14.5 ₪ 200 

SSP4X20 4 20 14.5-16.5 ₪ 250 

SSP4X25 4 25 16.5-21.5 ₪ 280 

SSP4X30 4 30 21.5-26 ₪ 320 

SSP4.8X6 4.8 6 1.5-2.5 ₪ 110 

SSP4.8X8 4.8 8 2.5-4 ₪ 110 

SSP4.8X10 4.8 10 4-6.0 ₪ 140 

SSP4.8X12 4.8 12 6.0-8.0 ₪ 150 

SSP4.8X14 4.8 14 8.0-10.0 ₪ 160 

SSP4.8X16 4.8 16 10.0-11.5 ₪ 200 

SSP4.8X18 4.8 18 11.5-13.5 ₪ 240 

SSP4.8X20 4.8 20 13.5-15.0 ₪ 285 

SSP4.8X22 4.8 22 15.0-17.0 ₪ 300 

SSP4.8X25 4.8 25 17.0-20.0 ₪ 400 

SSP4.8X30 4.8 30 20.0-25.0 ₪ 500 
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אחריותשרותאיכות

ניטים 

אורךקוטרדגם
טווח סמרור 

מ”מ
מחיר
 לאלף

BSP2.4X6 2.4 6 2.0-4.0 ₪ 100 

BSP2.4X8 2.4 8 4.0-6.0 ₪ 110 

BSP2.4X10 2.4 10 6.0-8.0 ₪ 110 

BSP2.4X12 2.4 12 8.0-10.0 ₪ 120 

BSP3.2X6 3.2 6 1.0-3.5 ₪ 35 

BSP3.2X8 3.2 8 3.5-5.5 ₪ 40 

BSP3.2X10 3.2 10 5.5-7.0 ₪ 45 

BSP3.2X12 3.2 12 7.0-9.0 ₪ 60 

BSP3.2X14 3.2 14 9.0-11.0 ₪ 75 

BSP3.2X16 3.2 16 11.0-13.0 ₪ 80 

BSP3.2X18 3.2 18 13.0-15.0 ₪ 85 

BSP3.2X20 3.2 20 15.0-17.0 ₪ 90 

BSP3.2X25 3.2 25 17.0-22.0 ₪ 120 

BSP4X6 4 6 1.0-3.0 ₪ 50 

BSP4X8 4 8 3.0-5.0 ₪ 55 

 BSP4X8 4 8 3.0-5.0 ₪ 60 שחור

 BSP4X8 4 8 3.0-5.0 ₪ 60 לבן

BSP4X10 4 10 5.0-6.5 ₪ 55 

 BSP4X10 4 10 5.0-6.5 ₪ 65 שחור

 BSP4X10 4 10 5.0-6.5 ₪ 65 לבן

BSP4X12 4 12 6.5-8.5 ₪ 60 

 BSP4X12 4 12 6.5-8.5 ₪ 65 לבן

BSP4X14 4 14 8.5-10.5 ₪ 70 

BSP4X16 4 16 10.5-12.5 ₪ 80 

 BSP4X16 4 16 10.5-12.5 ₪ 115 שחור

 BSP4X16 4 16 10.5-12.5 ₪ 115 לבן

BSP4X18 4 18 12.5-14.5 ₪ 100 

BSP4X20 4 20 14.5-16.5 ₪ 110 

 BSP4X20 4 20 14.5-16.5 ₪ 150 לבן

BSP4X25 4 25 16.5-21.5 ₪ 130 

אלומיניום פלדה ראש רגיל

אורךקוטרדגם
טווח סמרור 

מ”מ
מחיר
 לאלף

BSP4X304 30 21.5-26.0 ₪ 140 

BSP4X354 35 26.0-30.0 ₪ 150 

BSP4.8X64.8 6 1.5-2.5 ₪ 80 

BSP4.8X84.8 8 2.5-4.0 ₪ 85 

 BSP4.8X84.8 8 2.5-4.0 ₪ 110 שחור

 BSP4.8X84.8 8 2.5-4.0 ₪ 110 לבן

BSP4.8X104.8 10 4.0-6.0 ₪ 80 

BSP4.8X124.8 12 6.0-8.0 ₪ 85 

BSP4.8X144.8 14 8.0-10.0 ₪ 95 

BSP4.8X164.8 16 10.0-12.0 ₪ 105 

 BSP4.8X164.8 16 10.0-12.0 ₪ 140 שחור

 BSP4.8X164.8 16 10.0-12.0 ₪ 140 לבן

BSP4.8X184.8 18 12.0-14.0 ₪ 120 

BSP4.8X204.8 20 14.0-16.0 ₪ 130 

BSP4.8X224.8 22 14.0-18.0 ₪ 160 

BSP4.8X254.8 25 16.0-21.0 ₪ 180 

BSP4.8X304.8 30 21.0-25.0 ₪ 250 

BSP4.8X354.8 35 25.0-30.0 ₪ 300 

BSP4.8X404.8 40 30.0-35.0 ₪ 330 

BSP6.4X106.4 10 3.0-4.0 ₪ 230 

BSP6.4X126.4 12 4.0-6.0 ₪ 260 

BSP6.4X146.4 14 6.0-8.0 ₪ 270 

BSP6.4X166.4 16 8.0-10.0 ₪ 300 

BSP6.4X186.4 18 10.0-12.0 ₪ 330 

BSP6.4X206.4 20 12.0-14.0 ₪ 350 

BSP6.4X256.4 25 14.0-18.0 ₪ 450 

BSP6.4X306.4 30 18.0-23.0 ₪ 470 

BSP6.4X356.4 35 23.0-28.0 ₪ 500 

BSP6.4X406.4 40 28.0-33.0 ₪ 550 
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ניטים

אלומיניום פלדה ראש רחב

אורךקוטרדגם
טווח סמרור 

מ”מ
מחיר
לאלף

BSL3.2X63.2 6 1.0-3.5 ₪ 60 

BSL3.2X83.2 8 3.5-5.0 ₪ 66 

BSL3.2X103.2 10 5.0-7.0 ₪ 80 

BSL3.2X123.2 12 7.0-9.0 ₪ 110 

BSL3.2X143.2 14 9.0-11.0 ₪ 125 

BSL3.2X163.2 16 11.0-13.0 ₪ 125 

BSL4X064 6 1.0-3.0 ₪ 120 

BSL4X084 8 3.0-5.0 ₪ 130 

BSL4X104 10 5.0-6.5 ₪ 140 

BSL4X124 12 6.5-8.5 ₪ 140 

BSL4X144 14 8.5-10.5 ₪ 145 

BSL4X164 16 10.0-12.5 ₪ 150 

BSL4X184 18 12.5-14.5 ₪ 155 

BSL4X204 20 14.5-16.5 ₪ 160 

BSL4.8X104.8 10 4.0-6.0 ₪ 140 

BSL4.8X124.8 12 6.0-8.0 ₪ 150 

BSL4.8X144.8 14 8.0-10.0 ₪ 160 

BSL4.8X164.8 16 10.0-12.0 ₪ 170 

BSL4.8X184.8 18 12.0-14.0 ₪ 180 

BSL4.8X204.8 20 14.0-16.0 ₪ 190 

BSL4.8X224.8 22 16.0-18.0 ₪ 220 

BSL4.8X254.8 25 16.0-21.0 ₪ 260 

BSL4.8X304.8 30 21.0-25.0 ₪ 380 

BSL4.8X354.8 35 25.0-30.0 ₪ 380 

אלומיניום פלדה ראש שקוע

אורךקוטרדגם
טווח סמרור 

מ”מ
מחיר לאלף

BSC3.2X63.2 6 1.5-3.5 ₪ 45 

BSC3.2X83.2 8 3.5-5.5 ₪ 47 

BSC3.2X103.2 10 5.5-7.0 ₪ 50 

BSC3.2X123.2 12 7.0-9.0 ₪ 75 

BSC3.2X143.2 14 9.0-11.0 ₪ 90 

BS3.2X163.2 16 11.0-13.0 ₪ 100 

BSC4X64 6 1.5-3.0 ₪ 65 

BSC4X84 8 3.0-5.0 ₪ 70 

BSC4X104 10 5.0-6.5 ₪ 75 

BSC4X124 12 6.5-8.5 ₪ 80 

BSC4X144 14 8.5-10.5 ₪ 90 

BSC4X164 16 10.5-12.5 ₪ 95 

BSC4X184 18 12.5-14.5 ₪ 110 

BSC4X204 20 14.5-16.5 ₪ 130 

BSC4.8X84.8 8 2.5-4.5 ₪ 90 

BSC4.8X104.8 10 4.5-6.0 ₪ 100 

BSC4.8X124.8 12 6.0-8.0 ₪ 110 

BSC4.8X144.8 14 8.0-10.0 ₪ 130 

BSC4.8X164.8 16 10.0-12.0 ₪ 140 

BSC4.8X184.8 18 12.0-14.0 ₪ 150 

BSC4.8X204.8 20 14.0-16.0 ₪ 180 

BSC4.8X254.8 25 16.0-21.0 ₪ 220 

BSC4.8X304.8 30 21.0-25.0 ₪ 250 
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אחריותשרותאיכות

ניטים 
MG מסמרות מולטי גריפ

MG אלומיניום פלדה

אורךקוטרדגם
טווח סמרור 

מ”מ
מחיר לאלף

BSP3.2X6.8MG3.26.81.5-3.5₪ 80 

 BSP3.2X6.8MG3.26.81.5-3.5₪ 100 לבן

BSP3.2X8MG3.2 8 1.0-5.0₪ 90 

 BSP3.2X8MG3.2 8 1.0-5.0₪ 110 לבן

BSP3.2X10MG3.2 10 2.5-7.0₪ 100 

 BSP3.2X11MG3.2 10 2.5-7.0₪ 120 לבן

BSP3.2X12.7MG3.2 12.73.5-7.5₪ 110 

BSP4X6MG4 6 1.0-3.0₪ 120 

BSP4X8MG4 8 3.0-5.0₪ 120 

BSP4X11MG4115.0-6.5₪ 130 

BSP4.8X10MG4.8 10 1.5-6.0₪ 170 

BSP4.8X12MG4.8 12 2.0-8.0₪ 180 

BSP4.8X14MG4.8 14 3.5-9.5₪ 200 

BSP4.8X15MG4.8 156.5-12.5₪ 220 

 BSP4.8X16MG4.8 166.0-12.5₪ 250 לבן

BSP4.8X17MG4.8 176.0-12.5₪ 240 

BSP4.8X20MG4.8 20 10.0-16.0₪ 260 

BSP4.8X25MG4.8 25 13-19.5₪ 280 

MG אלומיניום פלדה כתף רחבה

אורךקוטרדגם
טווח סמרור 

מ”מ
מחיר לאלף

 BSL4.8X16.9MG4.8 16.9 6.0-13.0₪ 325 לבן

BSL4.8X17MG4.8 17 6.0-14.0₪ 270 

BSL4.8X18MG4.8 18 8.0-14.0₪ 280 

BSL4.8X25MG4.8 25 12.5-20.0₪ 320 

MG פלדה פלדה

אורךקוטרדגם
טווח סמרור 

מ”מ
מחיר לאלף

SSP4X11MG4 11 1.4-5.0 ₪ 200 

SSP4X13MG4 13 2.0-8.0 ₪ 220 

SSP4.8X11MG4.8 11 1.5-6.3 ₪ 250 

SSP4.8X14MG4.8 14 1.5-9.5 ₪ 280 

SSP4.8X17MG4.8 17 6.4-12.7 ₪ 300 

MG אלומיניום פלדה ראש שקוע

אורךקוטרדגם
טווח סמרור 

מ”מ
מחיר לאלף

 BSC3.2X6.8MG3.26.81.0-3.6₪ 90 לבן

BSC3.2X9.7MG3.29.72.5-7.0₪ 100 

BSC3.2X11MG3.2112.5-8.0₪ 110 

 BSC3.2X11MG3.2112.5-8.0₪ 140 לבן

BSC3.2X10MG3.2102.5-7.0₪ 110 

BSC3.2X12MG3.2124.5-9.0₪ 120 

BSC3.2X12.7MG3.212.79.0-11.0₪ 130 

 BSC4X9.5MG49.51.5-6.5₪ 150 שחור

BSC4X10MG4101.5-7.0₪ 130 

BSC4X12MG4123.5-8.5₪ 150 

BSC4.8X25MG4.82511.5-18.0₪ 260 

ממלא את הקדח באופן מושלם יוצר חיבור חזק ועמיד במיוחד.
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ניטים

אורךקוטרדגם
טווח סמרור 

מ”מ
מחיר לאלף

CCP3.2X63.2 6 1.0-3.0 ₪ 200 

CCP3.2X83.2 8 3.0-5.0 ₪ 220 

CCP3.2X103.2 10 5.0-7.0 ₪ 230 

CCP3.2X123.2 12 7.0-9.0 ₪ 250 

CCP3.2X143.2 14 9.0-11.0 ₪ 280 

CCP3.2X163.2 16 11.0-13.0 ₪ 300 

CCP4X64 6 1.0-2.5 ₪ 300 

CCP4X84 8 2.5-4.5 ₪ 320 

CCP4X104 10 4.5-6.5 ₪ 330 

CCP4X124 12 6.5-8.5 ₪ 340 

CCP4X144 14 8.5-10.0 ₪ 350 

CCP4X164 16 10.0-12.0 ₪ 360 

CCP4X184 18 12.0-14.0 ₪ 400 

CCP4X204 20 14.0-16.0 ₪ 450 

CCP4X254 25 16.0-21.0 ₪ 500 

CCP4.8X84.8 8 1.5-4.0 ₪ 350 

CCP4.8X104.8 10 4.0-6.0 ₪ 370 

CCP4.8X124.8 12 6.0-8.0 ₪ 400 

CCP4.8X144.8 14 8.0-9.5 ₪ 420 

CCP4.8X164.8 16 9.5-11.0 ₪ 440 

CCP4.8X184.8 18 11.0-13.0 ₪ 450 

CCP4.8X204.8 20 13.0-16.0 ₪ 500 

CCP4.8X224.8 22 15.0-17.0 ₪ 550 

CCP4.8X254.8 25 17.0-20.0 ₪ 600 

CCP4.8X304.8 30 20.0-25.0 ₪ 650 

CCP4.8X354.8 35 25.0-30.0 ₪ 700 

CCP4.8X404.8 40 30.0-35.0 ₪ 710 

CCP6.4X126.4 12 4.0-6.0 ₪ 850 

CCP6.4X156.4 15 6.0-9.0 ₪ 900 

CCP6.4X186.4 18 9.0-12.0 ₪ 950 

CCP6.4X206.4 20 12.0-14.0 ₪ 980 

CCP6.4X256.4 25 14.0-19.0 ₪ 1100 

CCP6.4X286.4 28 19.0-22 ₪ 1300 

CCP6.4X306.4 30 22-24 ₪ 1500 

נירוסטה ראש רגיל נירוסטה ראש שקוע

אורךקוטרדגם
טווח סמרור 

מ”מ
מחיר לאלף

CCC3.2X63.2 6 1.5-3.0 ₪ 200 

CCC3.2X83.2 8 3.0-5.0 ₪ 220 

CCC3.2X103.2 10 5.0-6.5 ₪ 250 

CCC3.2X123.2 12 6.5-8.5 ₪ 280 

CCC3.2X143.2 14 8.5-10.5 ₪ 300 

CCC3.2X163.2 16 10.5-12.5 ₪ 330 

CCC4X64 6 2.0-3.0 ₪ 300 

CCC4X84 8 2.5-4.5 ₪ 320 

CCC4X104 10 4.5-6.5 ₪ 340 

CCC4X124 12 6.5-8.5 ₪ 350 

CCC4X144 14 8.5-10.0 ₪ 380 

CCC4X164 16 10.0-12.0 ₪ 420 

CCC4.8X84.8 8 2.5-4.0 ₪ 460 

CCC4.8X104.8 10 4.0-6.0 ₪ 480 

CCC4.8X124.8 12 6.0-8.0 ₪ 520 

CCC4.8X144.8 14 8.0-9.5 ₪ 530 

CCC4.8X164.8 16 9.5-11.0 ₪ 550 

CCC4.8X184.8 18 11.0-13.0 ₪ 580 

CCC4.8X254.8 25 13.0-15.0 ₪ 600 

CCC4.8X304.8 30 15.0-20.0 ₪ 700 

נירוסטה
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אחריותשרותאיכות

ניטים

אורךקוטרדגם
טווח סמרור 

מ”מ
מחיר לאלף

ASF3.2X6.53.2 6.5 0.5-2.0 ₪ 120 

ASF3.2X8.03.2 8 2.0-3.5 ₪ 140 

ASF3.2X9.53.2 9.5 3.5-5.0 ₪ 160 

ASF3.2X11.03.2 11 5.0-6.5 ₪ 170 

ASF3.2X12.53.2 12.5 6.5-8.0  ₪ 180 

ASF4X84 8 0.5-3.5 ₪ 160 

ASF4X9.54 9.5 3.5-5.0 ₪ 180 

ASF4X114 11 5.0-6.5 ₪ 200 

ASF4X12.54 12.5 6.5-8.0 ₪ 230 

ASF4X154 15 8.0-10.5 ₪ 240 

ASF4.8X8 4.8 8 1.0-3.0 ₪ 180 

ASF4.8X9.54.8 9.5 3.0-5.0 ₪ 200 

ASF4.8X114.8 11 5.0-6.5 ₪ 215 

ASF4.8X134.8 13 6.5-8.0 ₪ 250 

ASF4.8X14.54.8 14.5 8.0-9.5 ₪ 300 

ASF4.8X164.8 16 9.5-11 ₪ 300 

ASF4.8X184.8 18 11.0-13.0 ₪ 320 

ASF4.8X214.8 21 13.0-16.0 ₪ 320 

ASF4.8X254.8 25 16.0-18.0 ₪ 350 

אטומים - אלומיניום / פלדה

אטומים

אטומים ראש שקוע - אלומיניום / פלדה

אורךקוטרדגם
טווח סמרור 

מ”מ
מחיר לאלף

ASFC3.2X83.282.0-3.5₪ 200 

ASFC3.2X9.53.29.53.5-5.0₪ 220 

ASFC3.2X113.2115.0-6.5₪ 230 

ASFC3.2X13.53.213.58.0-9.0₪ 240 

ASFC4X8482.0-3.5₪ 250 

ASFC4X9.549.52.5-4.5₪ 270 

ASFC4X104104.2-6.2₪ 280 

ASFC4X12.5412.56.5-8.0₪ 300 

ASFC4.8X9.54.89.53.0-4.5₪ 320 

ASFC4.8X114.8114.5-6.0₪ 330 

ASFC4.8X134.8136.5-8.0₪ 350 

ASFC4.8X14.54.814.58.0-9.5₪ 380 

ASFC4.8X164.8169.5-11₪ 390 

לסמרור אפליקציות שבהן קיים צורך באטימות מפני נוזלים ואו אוויר דחוס.
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אינטרלוק פלדה

דגם
קוטר 
מ”מ

אורך 
מ”מ

טווח סמרור 
מ”מ

מחיר לאלף

 SSCI06064.8123.1-8.4 & 850 ראש קוני

SSPI06044.8101.57-6.35 & 800 

SSPI06074.8145.44-11.1 & 950 

SSCLOCK08066.414.52.03-9.53 & 900 

SSCLOCK08106.4192.03-15.87 & 950 

אינטרלוק אלומינים

דגם
קוטר 
מ”מ

אורך 
מ”מ

טווח סמרור 
מ”מ

מחיר לאלף

ACLOCK06044.8101.57-6.35& 900 

 ACLOCK0606C4.8121.57-6.35& 950 ראש קוני

ACLOCK06074.8145.7-11.1& 950 

 ACLOCK0608C4.8167.8-12.7& 1000 ראש קוני

ACLOCK08066.4142.03-9.53& 1200 

 ACLOCK0808C6.4164-12& 1300 ראש קוני

ACLOCK08106.4202.03-15.87& 1400 

 ACLOCK0812C6.42310-19& 1640 ראש קוני

אינטרלוק נירוסטה

דגם
קוטר 
מ”מ

אורך 
מ”מ

טווח סמרור 
מ”מ

מחיר לאלף

BBCFIX06044.8101.63-6.86& 1680 

BBCFIX06074.8141.63-11.10& 1750 

BBCFIX08066.4122.03-9.53& 3000 

BBCFIX08106.4192.03-15.87& 3500 

מסמרות מובנות 

מונובולט פלדה

דגם
קוטר
מ”מ

אורך
מ”מ

טווח סמרור 
מ”מ

מחיר לאלף

2771-0613 4.8101.6-6.85 & 800

2771-0817 6.414.52-9.5 & 1100

2771-0824 6.4192-15.8 & 1200

ניט פרח

דגם
קוטר
מ”מ

אורך
מ”מ

טווח סמרור 
מ”מ

מחיר לאלף

BSP4.8X25F4.82512-18& 1000 

6.4X25F6.4256.0-10.0 & 1100 

6.4X38F6.4389.0-23.0 & 1200 

מסמרות חזקות במיוחד להידוק בכוח גזירה ומשיכה גבוה.
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אחריותשרותאיכות

המלוק

דגם
קוטר
מ”מ

אורך
מ”מ

טווח סמרור 
מ”מ

מחיר לאלף

6.4X10.5H 6.410.52.8-4.8 & 840 

6.4X12.5 6.412.54.8-6.8 & 840 

6.4X14.5 6.414.56.8-8.8 & 870 

6.4X16.5 6.416.58.8-10.8 & 890 

6.4X18.5 6.418.510.8-12.8 & 890 

6.4X22.5 6.422.514.8-16.8 & 1100 

6.4X24.5 6.424.516.8-18.8 & 1250 

6.4X27.5 6.427.519.0-21.5 & 1450 

 6.4X27.5LF 6.427.519.8-21.8 & 1900 כתף רחבה

6.4X28.5 6.428.518.8-20.8 & 1500 

 6.4X28.5LF 6.428.518.8-20.8 & 1950 כתף רחבה

6.4X31.5 6.431.520.8-22.8 & 1550 

6.4X33.5 6.433.522.8-24.8 & 1600 

6.4X36.5H6.436.524.8-26.8& 2000 

7.8X16.5H7.816.57.0-10.0 & 1900 

7.8X19.5H7.819.510.0-13.0 & 2200 

7.8X22.5H7.822.513.0-16.0 & 2250 

7.8X28.5H7.828.519.0-22.0 & 2700 

7.8X31.5H7.831.522.0-25.0 & 2800 

מסמרות מובנות 

G4 שימוש מכשיר AVTAINER

דגם
קוטר
מ”מ

טווח סמרור 
מ”מ

מחיר לאלף

2311-012123/817.75-20.62 & 4000

2311-012133/819-22.2 & 4500

2311-012143/820.5-23.8 & 4500

2311-012153/822.22-25.4& 4500

2311-012163/823.8-27& 5000

A2321-1200------& 2100 שלות

מקסלוק

דגם
קוטר
מ”מ

טווח סמרור 
מ”מ

מחיר לאלף

01901-708201/47.9-31.7 & 1200 

 800 & 15.9 - 01903-706103/161.6 ראש פטריה

 400 & --- ---01981-70800 עיניות

01901-706103/161.6 - 16& 900 

 400 &--- ---01981-70600 עיניות
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מחברי אוויר

מחברים

מחיר ליח׳תאורדגם

3.36 ₪חיבור זכר ״1/4,  הברגה חיצונית ״9111/4

9.20 ₪חיבור זכר ״1/4,  הברגה חיצונית ״9183/8

41 ₪חיבור זכר ״3/8,  הברגה חיצונית ״19113/8

30 ₪חיבור זכר ״1/2,  הברגה חיצונית ״29111/2

40 ₪חיבור זכר ״1/2,  הברגה חיצונית ״29173/8

41 ₪חיבור זכר ״1/2,  הברגה חיצונית ״29183/4

5.25 ₪ חיבור זכר ״1/4,  הברגה פנימית ״9151/4

45 ₪חיבור זכר ״3/8,  הברגה פנימית ״19153/8

29 ₪חיבור זכר ״1/2,  הברגה פנימית ״29151/2

16 ₪ חיבור זכר ״1/4,  פין מדורג לצינור ״9231/4

16 ₪חיבור זכר ״1/4,  פין מדורג לצינור ״9245/16

17 ₪חיבור זכר ״1/4,  פין מדורג לצינור ״9253/8

13.6 ₪חיבור נקבה ״1/4,  הברגה פנימית ״921/4

100 ₪חיבור נקבה ״3/8,  הברגה פנימית ״1923/8

105 ₪חיבור נקבה ״1/2,  הברגה פנימית ״2921/2

120 ₪חיבור נקבה ״1/2,  הברגה פנימית ״2953/4

67 ₪חיבור נקבה ״1/4,  צלב + 2 נקבות94-2

95 ₪חיבור נקבה ״1/4,  צלב + 3 נקבות94-3

23 ₪חיבור נקבה ״1/4,  הברגה חיצונית ״971/4

25 ₪חיבור נקבה ״1/4,  הברגה חיצונית ״941/2

96 ₪חיבור נקבה ״3/8,  הברגה חיצונית ״1981/2

96 ₪חיבור נקבה ״1/2,  הברגה חיצונית ״2971/2

25 ₪חיבור נקבה לצינור מוסך ״92-1145/16

25 ₪חיבור נקבה לצינור מוסך ״92-1061/4

45 ₪חיבור נקבה לצינור מוסך ״92-1163/8

16 ₪חיבור זכר ״1/4 לצינור מוסך ״9131/4

10 ₪חיבור זכר ״1/4 לצינור מוסך ״9145/16

29 ₪חיבור זכר ״1/4 לצינור מוסך ״19143/8

30 ₪חיבור זכר ״1/4 לצינור מוסך ״29141/2
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אחריותשרותאיכות

משתיקי אוויר

מחברים

מחיר ליח׳תאורדגם

SET1/81/89.45 ₪משתיק,  הברגה חיצונית ״ 

SET1/41/412.6 ₪משתיק,  הברגה חיצונית ״ 

SET3/83/819 ₪משתיק,  הברגה חיצונית ״ 

SET1/21/221.5 ₪משתיק,  הברגה חיצונית ״ 

SEP1/85.8 ₪משתיק,  הברגה חיצונית ״1/8, שטוח 

SEP1/412.6 ₪משתיק,  הברגה חיצונית ״1/4, שטוח 

SEP3/820 ₪משתיק,  הברגה חיצונית ״3/8, שטוח 

SEP1/230 ₪משתיק,  הברגה חיצונית ״1/2, שטוח 

RBP1/81/822 ₪משתיק + ווסת לשחרור אוויר,  הברגה חיצונית ״ 

RBP1/41/425 ₪משתיק + ווסת לשחרור אוויר,   הברגה חיצונית ״ 

RBP3/83/840 ₪משתיק + ווסת לשחרור אוויר,  הברגה חיצונית ״ 

RBP1/21/242 ₪משתיק + ווסת לשחרור אוויר,  הברגה חיצונית ״ 

מחיר ליח׳תאורדגם

A91/8" 9.45 ₪מחבר זווית - תבריג נקבה 

 15.75 ₪מחבר זווית - תבריג נקבה "1/4

 19.90 ₪מחבר זווית - תבריג נקבה "3/8

 33.60 ₪מחבר זווית - תבריג נקבה "1/2

A198 ₪מחבר שן לצינור פנימי זכר "1/8 - קוטר 7 מ״מ 

 9 ₪מחבר שן לצינור פנימי זכר "1/4 - קוטר 7 מ״מ

 10 ₪מחבר שן לצינור פנימי זכר "3/8 - קוטר 8 מ״מ

 11 ₪מחבר שן לצינור פנימי זכר "1/8 - קוטר 9 מ״מ

 11 ₪מחבר שן לצינור פנימי זכר "1/4 - קוטר 9 מ״מ

 12 ₪מחבר שן לצינור פנימי זכר "3/8 - קוטר 9 מ״מ

 13 ₪מחבר שן לצינור פנימי זכר "1/4 - קוטר 12 מ״מ

 13 ₪מחבר שן לצינור פנימי זכר "3/8 - קוטר 12 מ״מ

 15 ₪מחבר שן לצינור פנימי זכר "1/2 - קוטר 12 מ״מ

 15 ₪מחבר שן לצינור פנימי זכר "3/8 - קוטר 17 מ״מ

מעברים
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מעברים

מחברים

מחיר ליח׳תאורדגם

A1M5 זכר - M5  3.45 ₪מעבר )ניפל כפול( זכר 

M5 3.88 ₪מעבר )ניפל כפול( זכר "1/8 - זכר 

 3.89 ₪מעבר )ניפל כפול( זכר "1/8 - זכר "1/8

 5.25 ₪מעבר )ניפל כפול( זכר "1/4 - זכר "1/8

 7.88 ₪ מעבר )ניפל כפול( זכר "3/8 - זכר "1/8

 8.4 ₪מעבר )ניפל כפול( זכר "1/4 - זכר "3/8

 8.4 ₪מעבר )ניפל כפול( זכר "3/8 - זכר "3/8

 15.75 ₪מעבר )ניפל כפול( זכר "1/4 - זכר "1/2

 15.75 ₪מעבר )ניפל כפול( זכר "3/8 - זכר "1/2

 15.75 ₪מעבר )ניפל כפול( זכר "1/2 - זכר "1/2

 7.35 ₪מעבר )ניפל כפול( זכר "1/4 - זכר "1/4

A4/Z1/8" זכר - M5  3.67 ₪מעבר )בושינג( נקבה 

 4.73 ₪מעבר )בושינג( נקבה "1/8 - זכר "1/4

 5.25 ₪מעבר )בושינג( נקבה "1/8 - זכר "3/8

 5.07 ₪מעבר )בושינג( נקבה "1/4 - זכר "3/8

 11.55 ₪ מעבר )בושינג( נקבה "1/4 - זכר "1/2

 7.72 ₪מעבר )בושינג( נקבה "3/8 - זכר "1/2

A5/ZM5 5.25 ₪מעבר נקבה "1/8 - זכר 

 6.3 ₪מעבר נקבה "1/8 - זכר "1/8

 6.3 ₪מעבר נקבה "1/4 - זכר "1/8

 6.82 ₪מעבר נקבה "1/4 - זכר "1/4

 9.45 ₪מעבר נקבה "3/8 - זכר "1/4

 15.75 ₪מעבר נקבה "3/8 - זכר "3/8

 24.15 ₪מעבר נקבה "1/2 - זכר "1/2

A31/8" 4.2 ₪מעבר )מופה( נקבה "1/8 - נקבה 

 6.3 ₪מעבר )מופה( נקבה "1/4 - נקבה "1/4

 15.55 ₪מעבר )מופה( נקבה "3/8 - נקבה "3/8

 19.95 ₪מעבר )מופה( נקבה "1/2 - נקבה "1/2

A61/4" 10.5 ₪מעבר נקבה "1/8 - נקבה 

 14.7 ₪מעבר נקבה "1/8 - נקבה "3/8

 16.8 ₪מעבר נקבה "1/4 - נקבה "3/8

 17.33 ₪מעבר נקבה "1/4 - נקבה "1/2

 18.38 ₪מעבר נקבה "3/8 - נקבה "1/2

* המחירים אינם כוללים מע”מ122

* התמונות להמחשה בלבד



אחריותשרותאיכות

מחברים
מעברים

מחיר ליח׳תאורדגם

A7M5  4.2 ₪פקק תבריג זכר 

 4.2 ₪פקק תבריג זכר "1/8

 4.2 ₪פקק תבריג זכר "1/4

 6.3 ₪פקק תבריג זכר "3/8

 12.6 ₪פקק תבריג זכר "1/2

A13 תבריג "1/8 - זכר + 2 תבריגי נקבה T 12.6 ₪מחבר 

 18.9 ₪מחבר T תבריג "1/4 - זכר + 2 תבריגי נקבה

 26 ₪מחבר T תבריג "3/8 - זכר + 2 תבריגי נקבה

 50 ₪מחבר T תבריג "1/2 - זכר + 2 תבריגי נקבה

A16 תבריג "1/8 -  3 תבריגי זכר T 12.6 ₪מחבר 

 18.9 ₪מחבר T תבריג "1/4 -  3 תבריגי זכר 

 23.1 ₪מחבר T תבריג "3/8 -  3 תבריגי זכר 

 28.35 ₪מחבר T תבריג "1/2 -  3 תבריגי זכר 

A14 תבריג "1/8 -  4 תבריגי נקבה T 22.05 ₪מחבר 

 29.4 ₪מחבר T תבריג "1/4 -  4 תבריגי נקבה 

 29.4 ₪מחבר T תבריג "3/8 -  4 תבריגי נקבה 

A23 תבריג "1/8 -  3 תבריגי נקבה Y 17.85 ₪מחבר 

 13.18 ₪מחבר Y תבריג "1/4 -  3 תבריגי נקבה 

 29.4 ₪מחבר Y תבריג "3/8 -  3 תבריגי נקבה 

 39.75 ₪מחבר Y תבריג "1/2 -  3 תבריגי נקבה 

A151/8" 9.23 ₪מחבר זווית - תבריג זכר 

 14.14 ₪מחבר זווית - תבריג זכר "1/4

 14.05 ₪מחבר זווית - תבריג זכר "3/8

 22.18 ₪מחבר זווית - תבריג זכר "1/2

A10 9.23 ₪מחבר זווית תבריג "1/8 - זכר ונקבה 

 10.27 ₪מחבר זווית תבריג "1/4 - זכר ונקבה 

 20.41 ₪מחבר זווית תבריג "3/8 - זכר ונקבה 

 31.28 ₪מחבר זווית תבריג "1/2 - זכר ונקבה 
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מחברי אוויר מהירים

מחברים

מחיר ליח׳תאורדגם

DKAPC04-M5לצינור 4 מ״מ M5 5.25 ₪בזק ישר הברגה חיצונית 

DKAPC04-M6לצינור 4 מ״מ M6 7.35 ₪בזק ישר הברגה חיצונית 

DKAPC04-014.41 ₪בזק ישר הברגה חיצונית "1/8 לצינור 4 מ״מ 

DKAPC04-025.25 ₪בזק ישר הברגה חיצונית 1/4 לצינור 4 מ״מ 

DKAPC06-M5לצינור 6 מ״מ M5 6.3 ₪ בזק ישר הברגה חיצונית 

DKAPC06-014.73 ₪בזק ישר הברגה חיצונית "1/8 לצינור 6 מ״מ 

DKAPC06-024.73 ₪בזק ישר הברגה חיצונית "1/4 לצינור 6 מ״מ 

DKAPC06-036.3 ₪בזק ישר הברגה חיצונית "3/8 לצינור 6 מ״מ 

DKAPC06-048.4 ₪בזק ישר הברגה חיצונית "1/2 לצינור 6 מ״מ 

DKAPC08-015.25 ₪בזק ישר הברגה חיצונית "1/8 לצינור 8 מ״מ 

DKAPC08-025.51 ₪בזק ישר הברגה חיצונית "1/4 לצינור 8 מ״מ 

DKAPC08-036.51 ₪בזק ישר הברגה חיצונית "3/8 לצינור 8 מ״מ 

DKAPC08-048.19 ₪בזק ישר הברגה חיצונית "1/2 לצינור 8 מ״מ 

DKAPC10-016.83 ₪בזק ישר הברגה חיצונית "1/8 לצינור 10 מ״מ 

DKAPC10-027.35 ₪בזק ישר הברגה חיצונית "1/4 לצינור 10 מ״מ 

DKAPC10-037.88 ₪בזק ישר הברגה חיצונית "3/8 לצינור 10 מ״מ 

DKAPC10-048.51 ₪ בזק ישר הברגה חיצונית "1/2 לצינור 10 מ"מ 

DKAPC12-019.45 ₪בזק ישר הברגה חיצונית "1/8 לצינור 12 מ״מ 

DKAPC12-029.95 ₪בזק ישר הברגה חיצונית "1/4 לצינור 12 מ"מ 

DKAPC12-0311.03 ₪בזק ישר הברגה חיצונית "3/8 לצינור 12 מ״מ 

DKAPC12-0412.08 ₪בזק ישר הברגה חיצונית "1/2 לצינור 12 מ״מ 

DKAPC16-0313.65 ₪בזק ישר הברגה חיצונית "3/8 לצינור 16 מ״מ 

DKAPC16-0415.75 ₪בזק ישר הברגה חיצונית "1/2 לצינור 16 מ״מ 

DKAPTF04-M5באמצע צינור 4 מ"מ M5 הברגה נקבה T 13.65 ₪בזק 

DKAPTF04-01הברגה נקבה "1/8 באמצע צינור 4 מ"מ T 11.43 ₪בזק 

DKAPTF06-01הברגה נקבה "1/8 באמצע צינור 6 מ"מ T 12.6 ₪בזק 

DKAPTF06-02הברגה נקבה "1/4 באמצע צינור 6 מ"מ T 14.7 ₪בזק 

DKAPTF08-01הברגה נקבה "1/8 באמצע צינור 8 מ"מ T 16.8 ₪בזק 

DKAPUT0400לצינור 4 מ"מ T 5.88 ₪בזק 

DKAPUT0600לצינור 6 מ"מ T 6.3 ₪בזק 

DKAPUT0800לצינור 8 מ"מ T 6.83 ₪בזק 

DKAPUT1000לצינור 10 מ"מ T 6.52 ₪בזק 

DKAPUT1200לצינור 12 מ"מ T 11.03 ₪בזק 

DKAPUT1600לצינור 16 מ"מ T 13.13 ₪בזק 

DKAPUC04-00 4.41 ₪בזק ישר צינור/צינור לצינור 4 מ"מ 

DKAPUC06-004.72 ₪בזק ישר צינור/צינור לצינור 6 מ"מ 

DKAPUC08-005.25 ₪בזק ישר צינור/צינור לצינור 8 מ"מ 

DKAPUC10-006.83 ₪בזק ישר צינור/צינור לצינור 10 מ"מ 

DKAPUC12-007.35 ₪בזק ישר צינור /צינור לצינור 12 מ"מ 
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אחריותשרותאיכות

מחברים מהירים לצנרת

מחברים

מחיר ליח׳תאורדגם

DKAPL04-M5לצינור 4 מ"מ M5 6.3 ₪בזק זווית הברגה חיצונית 

DKAPL04-M6Cלצינור 4 מ"מ M6 9.45 ₪בזק זווית הברגה חיצונית 

DKAPL04-016.3 ₪בזק זווית הברגה חיצונית "1/8 לצינור 4 מ"מ 

DKAPL04-026.83 ₪בזק זווית הברגה חיצונית "1/4 לצינור 4 מ"מ 

DKAPL06-M5לצינור 6 מ"מ M5 7.87 ₪בזק זווית הברגה חיצונית 

DKAPL06-M6לצינור 6 מ"מ M6 6.82 ₪בזק זווית הברגה חיצונית 

DKAPL06-015.78 ₪בזק זווית הברגה חיצונית "1/8 לצינור 6 מ"מ 

DKAPL06-025.88 ₪בזק זווית הברגה חיצונית "1/4 לצינור 6 מ"מ 

DKAPL06-038.4 ₪בזק זווית הברגה חיצונית "3/8 לצינור 6 מ"מ 

DKAPL08-016.3 ₪בזק זווית הברגה חיצונית "1/8  לצינור 8 מ"מ 

DKAPL08-026.83 ₪בזק זווית הברגה חיצונית "1/4 לצינור 8 מ"מ 

DKAPL08-038.4 ₪בזק זווית הברגה חיצונית "3/8 לצינור 8 מ"מ 

DKAPL08-0410.5 ₪בזק זווית הברגה חיצונית "1/2 לצינור 8 מ"מ 

DKAPL10-0110.5 ₪בזק זווית הברגה חיצונית "1/8 לצינור 10 מ"מ 

DKAPL10-0211.3 ₪בזק זווית הברגה חיצונית  "1/4 לצינור 10 מ"מ 

DKAPL10-0312 ₪בזק זווית הברגה חיצונית "3/8  לצינור 10 מ"מ 

DKAPL10-0412.6 ₪בזק זווית הברגה חיצונית "1/2  לצינור 10 מ"מ 

DKAPL12-0110.5 ₪בזק זווית הברגה חיצונית "1/8  לצינור 12 מ"מ 

DKAPL12-0211.55 ₪בזק זווית הברגה חיצונית "1/4 לצינור  12 מ"מ 

DKAPL12-0312.6 ₪בזק זווית הברגה חיצונית " 3/8 לצינור 12 מ"מ 

DKAPL12-0413.65 ₪בזק זווית הברגה חיצונית "1/2 לצינור 12 מ"מ 

DKAPL16-0426.25 ₪בזק זווית הברגה חיצונית "1/2 לצינור 16 מ"מ 

DKAPG06-04 6.83 ₪בזק ישר צינור / צינור 2 קטרים לצינור 4 מ״מ / 6 מ"מ 

DKAPG08-067.5 ₪בזק ישר צינור / צינור 2 קטרים לצינור 6 מ״מ / 8 מ"מ 

DKAPG10-089.45 ₪בזק ישר צינור / צינור 2 קטרים לצינור 8 מ״מ / 10 מ"מ 

DKAPG12-0810.5 ₪בזק ישר צינור / צינור 2 קטרים לצינור 8 מ״מ / 12 מ"מ 

DKAPG12-1011.55 ₪בזק ישר צינור / צינור 2 קטרים לצינור 10 מ״מ / 12 מ"מ 

DKAPG16-1215.75 ₪בזק ישר צינור / צינור 2 קטרים לצינור 12 מ״מ / 16 מ"מ 

DKAPUL04-005.25 ₪בזק זווית צינור / צינור לצינור 4   מ"מ 

DKAPUL06-006.83 ₪בזק זווית צינור / צינור לצינור  6  מ"מ 

DKAPUL08-006.83 ₪בזק זווית צינור / צינור לצינור  8  מ"מ 

DKAPUL10-007.35 ₪בזק זווית צינור / צינור לצינור  10 מ"מ 

DKAPUL12-008.4 ₪בזק זווית צינור / צינור לצינור 12 מ"מ 

DKAPUL16-0010.5 ₪בזק זווית צינור / צינור לצינור 16 מ"מ 
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מחברים מהירים לצנרת

מחברים

מחיר ליח׳תאורדגם

DKAPLF04-M5לצינור 4 מ"מ M5 12.07 ₪בזק זווית הברגה פנימית 

DKAPLF04-M6לצינור 4 מ"מ M6 13.6 ₪בזק זווית הברגה פנימית 

DKAPLF04-0110.5 ₪בזק זווית הברגה פנימית "1/8 לצינור 4 מ"מ 

DKAPLF06-M5לצינור 6 מ"מ  M5 12.6 ₪בזק זווית הברגה פנימית 

DKAPLF06-M6לצינור 6 מ"מ  M6 13.65 ₪ בזק זווית הברגה פנימית 

DKAPLF06-0110.5 ₪בזק זווית הברגה פנימית "1/8  לצינור 6 מ"מ 

DKAPLF06-0211.55 ₪בזק זווית הברגה פנימית "1/4 לצינור 6 מ"מ 

DKAPLF06-0313.12 ₪בזק זווית הברגה פנימית "3/8 לצינור 6 מ"מ 

DKAPLF08-0112.6 ₪בזק זווית הברגה פנימית "1/8 לצינור 8 מ"מ 

DKAPLF08-0213.13 ₪בזק זווית הברגה פנימית "1/4 לצינור 8 מ"מ 

DKAPLF08-0313.65 ₪בזק זווית הברגה פנימית ״3/8 לצינור 8 מ"מ 

DKAPLF10-0216.8 ₪בזק זווית הברגה פנימית ״1/4 לצינור 10 מ"מ 

DKAPLF10-0317.85 ₪בזק זווית הברגה פנימית ״3/8 לצינור 10 מ"מ 

DKAPLF10-0419.95 ₪בזק זווית הברגה פנימית "1/2 לצינור 10 מ"מ 

DKANSE04-M5M5 21 ₪ בזק זווית+צמצם הברגה חיצונית 

DKANSE04-01 1/8" 25.2 ₪ בזק זווית+צמצם הברגה חיצונית 

DKANSE04-021/4" 26.25 ₪ בזק זווית+צמצם הברגה חיצונית 

DKANSE06-M5M5 24.15 ₪ בזק זווית+צמצם הברגה חיצונית 

DKANSE06-011/8" 27.3 ₪  בזק זווית+צמצם הברגה חיצונית 

DKANSE06-021/4" 28.35 ₪ בזק זווית+צמצם הברגה חיצונית 

DKANSE06-033/8" 45.15 ₪ בזק זווית+צמצם הברגה חיצונית 

DKANSE08-011/8" 28.35 ₪ בזק זווית+צמצם הברגה חיצונית 

DKANSE08-021/4" 30.45 ₪ בזק זווית+צמצם הברגה חיצונית 

DKANSE08-033/8" 47.25 ₪ בזק זווית+צמצם הברגה חיצונית 

DKANSE08-041/2" 51.45 ₪ בזק זווית+צמצם הברגה חיצונית 

DKANSE10-021/4" 24.22 ₪ בזק זווית+צמצם הברגה חיצונית 

DKANSE10-033/8" 47.25 ₪ בזק זווית+צמצם הברגה חיצונית 

DKANSE10-041/2" 53.55 ₪ בזק זווית+צמצם הברגה חיצונית 

DKANSE12-021/4" 37.8 ₪ בזק זווית+צמצם הברגה חיצונית 

DKANSE12-033/8" 53.55 ₪ בזק זווית+צמצם הברגה חיצונית 

DKANSE12-041/2" 54.6 ₪ בזק זווית+צמצם הברגה חיצונית 
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אחריותשרותאיכות

מחברים מהירים לצנרת

מחברים

מחיר ליח׳תאורדגם

DKAPCF04-017.88 ₪בזק ישר הברגה פנימית "1/8 לצינור 4 מ"מ 

DKAPCF04-028.4 ₪בזק ישר הברגה פנימית "1/4 לצינור 4 מ"מ 

DKAPCF04-038.4 ₪בזק ישר הברגה פנימית "3/8 לצינור 4 מ"מ 

DKAPCF06-018.4 ₪בזק ישר הברגה פנימית "1/8 לצינור 6 מ"מ 

DKAPCF06-0210.5 ₪בזק ישר הברגה פנימית "1/4 לצינור 6 מ״מ 

DKAPCF06-0311 ₪בזק ישר הברגה פנימית "3/8 לצינור 6 מ״מ 

DKAPCF08-019.45 ₪בזק ישר הברגה פנימית "1/8 לצינור 8 מ״מ 

DKAPCF08-0210.5 ₪בזק ישר הברגה פנימית "1/4 לצינור 8 מ״מ 

DKAPCF08-0313.65 ₪בזק ישר הברגה פנימית "3/8 לצינור 8 מ"מ 

DKAPCF08-0415.75 ₪בזק ישר הברגה פנימית "1/2 לצינור 8 מ"מ 

DKAPCF10-0111.55 ₪בזק ישר הברגה פנימית "1/8 לצינור 10 מ"מ 

DKAPCF10-0212.08 ₪בזק ישר הברגה פנימית "1/4 לצינור 10 מ"מ 

DKAPCF10-0313.12 ₪בזק ישר הברגה פנימית "3/8 לצינור 10 מ"מ 

DKAPCF10-0413.65 ₪בזק ישר הברגה פנימית "1/2 לצינור 10 מ"מ 

DKAPCF12-0215.75 ₪בזק ישר הברגה פנימית "1/4 לצינור 12 מ"מ 

DKAPCF12-0316.8 ₪בזק ישר הברגה פנימית "3/8 לצינור 12 מ"מ 

DKAPCF12-0419 ₪בזק ישר הברגה פנימית "1/2 לצינור 12 מ"מ 

APT04-M5לצינור 4 מ"מ M5 הברגה חיצונית T 10.5 ₪בזק 

APT04-M6לצינור 4 מ"מ M6 הברגה חיצונית T 15.75 ₪בזק 

APT04-01הברגה חיצונית "1/8 לצינור 4 מ"מ T 9.45 ₪בזק 

APT04-02הברגה חיצונית "1/4 לצינור 4 מ"מ T 10.5 ₪בזק 

APT06-M5לצינור 6 מ"מ M5 הברגה חיצונית T 10.55 ₪בזק 

APT06-M6לצינור 6 מ"מ M6 הברגה חיצונית T 13.65 ₪בזק 

APT06-01הברגה חיצונית "1/8 לצינור 6 מ"מ T 9.45 ₪בזק 

APT06-02הברגה חיצונית "1/4 לצינור 6 מ"מ T 10.5 ₪בזק 

APT06-03הברגה חיצונית "3/8 לצינור 6 מ"מ T 18 ₪בזק 

APT08-01הברגה חיצונית "1/8 לצינור 8  מ"מ T 10.5 ₪בזק 

APT08-02הברגה חיצונית "1/4 לצינור 8 מ"מ T 11.55 ₪בזק 

APT08-03הברגה חיצונית "3/8 לצינור 8 מ"מ T 12.6 ₪בזק 

APT08-04הברגה חיצונית "1/2 לצינור 8 מ"מ T 14.7 ₪בזק 

APT10-01הברגה חיצונית "1/8 לצינור 10 מ"מ T 14 ₪בזק 

APT10-02הברגה חיצונית "1/4 לצינור 10 מ"מ T 14.7 ₪בזק 

APT10-03הברגה חיצונית "3/8 לצינור 10 מ"מ T 15.75 ₪בזק 

APT10-04הברגה חיצונית "1/2 לצינור 10 מ"מ T 16.8 ₪בזק 

APT12-01הברגה חיצונית "1/8 לצינור 12 מ"מ T 15.75 ₪בזק 

APT12-02הברגה חיצונית "1/4 לצינור 12 מ"מ T 15.75 ₪בזק 

APT12-03הברגה חיצונית "3/8 לצינור 12 מ"מ T 16.8 ₪בזק 

APT12-04הברגה חיצונית "1/2 לצינור 12 מ"מ T 17.85 ₪בזק 
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LAMELLO ZETA - למלו זטה

“למלו” - שיטות חיבור עץ

 מחיר: 9,900 ₪

LAMELLO ZETA

מכשיר חירוץ חשמלי
 עבור מחברים נסתרים

P  SYSTEM בשיטת

1050W הספק מנוע
מהירות 9,000 סל”ד
 להב 100x7x22 מ”מ

מצופה יהלום
+ 3 שיני וידיה

משקל 3.7 ק”ג

* ניתן לשימוש כמכשיר למלו רגיל

פחות משתי דקות

* המחירים אינם כוללים מע”מ128

* התמונות להמחשה בלבד



אחריותשרותאיכות

מכשירים

“למלו” - שיטות חיבור עץ

 מחיר: 3900 ₪ מחיר: 3900 ₪

PROFILA PROPLUS

 טרימר רוטר פנאומטי לקנטים
400W הספק מנוע

מהירות 21,000 סל”ד
משקל 1 ק״ג

בסיס רחב של 100 מ”מ עם ציפוי 
מיוחד לעיבוד קנטים מפורמיקה, 

PVC ושחרור בבסיס לעיבוד נקי גם 
במשטחים מעוגלים 

PROFILA E PLUS

טרימר רוטר חשמלי לקנטים
740W הספק מנוע

מהירות 25,000 סל”ד
משקל 1.8 ק״ג

 בסיס רחב של 100 מ״מ עם ציפוי
 .PVC ,מיוחד לעיבוד קנטים מפורמיקה

 שחרור בבסיס לעיבוד נקי גם
במשטחים מעוגלים.

 מחיר: 10,800 ₪ מחיר: 15,400 ₪

LAMELLO CANTEX

 מקצוע לקנט מסיבי
1000W הספק מנוע

מהירות 10,000 סל”ד
3 להבים דו צדדים, גובה מתכוונן, 

 רוחב הקצעה עד 45 מ”מ
מתאים לכל סוגי הקנט המסיבי

משקל 4.3 ק״ג

 מחיר: 10,000 ₪ מחיר: 3200 ₪

LAMELLO TOP

 מכשיר חירוץ חשמלי
1050W הספק מנוע
מהירות 9,000 סל”ד

להב 6 שיני וידיה 100x4x22 מ”מ
 +/-2mm אפשרות לשינוי גובה הלהב

משקל 3.5 ק״ג

LAMELLO X

 מכשיר חירוץ חשמלי
780W הספק מנוע

מהירות 10,000 סל”ד
להב 6 שיני וידיה 100x4x22 מ”מ

משקל 3.1 ק״ג

TANGA DELTA

1600W מכשיר חיתוך רב גוני
מהירות 7,700 סל”ד

משקל 5.4 ק״ג
עומק חיתוך 0-68 מ״מ

גובה חיתוך 6 מ״מ
 אידיאלי להסרת מסגרות חלון.

 ניתן להסיר מסגרות מבלי לפגוע
בקונסטרוקציה ובהיקף החלון
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חוליות חיבור - נסתרות / פריקות

“למלו” - שיטות חיבור עץ

CLAMEX P

מחבר ארונות מהפכני בצורת “למלה”
חופש בעיצוב, הרכבה מהירה, הובלה 

קלה וחיסכון בכסף.

Clamex P שיטה מהפכנית הפותחת 
אפשרויות חדשות עבור: אדריכלים, 

מעצבים, מהנדסים ויצרנים.

א מחבר נסתר לחלוטין
א  מודולרי - פירוק /הרכבה

א חוזק חיבור גבוה
א למראה מושלם ונקי

א מקצר את זמן ההרכבה באתר
א  קל לשימוש

א חסכוני במיוחד
א לחיבור בכל הזוויות

CNC א לשימוש גם במערכות

* המחירים אינם כוללים מע”מ130

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 4 ₪ מחיר: 6 ₪

 מחיר: 6 ₪ מחיר: 6 ₪

CLAMEX P-15

מחבר נסתר ופריק 
 לפאנלים מ- 16 מ״מ 

מידות 66x29x9.7 מ״מ

CLAMEX P 
MEDUIS

 מחבר נסתר ופריק למחיצות 
מידות 66x29x9.7 מ״מ

מידות 52x7.5x9.7 מ״מ 

 CLAMEX P-10

מחבר נסתר ופריק 
 לפאנלים מ- 13 מ״מ 

מידות 52x19x9.7 מ״מ

BISCO-P-14

ביסקוויט קשיח לשימוש 
 P SYSTEM כתוספת בשיטת

65x27x7 מ״מ



אחריותשרותאיכות

חוליות חיבור - נסתרות / פריקות

“למלו” - שיטות חיבור עץ

DIVARIO P18

מחבר מהפכני למערכות מידוף.
שיטה חדשנית, יעילה וחסכונית 

ליצור והרכבה של מערכות קיר 
וארונות.

א מחבר נסתר לחלוטין
א  מודולרי - פירוק /הרכבה

א חוזק חיבור גבוה
א למראה מושלם ונקי

א מקצר את זמן ההרכבה באתר
א ללא שימוש בדבק, ברגים וקליבות

    א חסכוני במיוחד
CNC א לשימוש גם במערכות         

שלבי עבודה

הכנסת פין המיקום

חיבורי הידוק בלתי נראים

השחלת המחבר נקבה

השחלת המדף

P-System חיתוך תעלת

 P-18 הרכבת מחבר זכר

Zeta P2 / CNC  חירוץ אנכי עם

קידוח חורים בקוטר 8 מ״מ
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 מחיר: 700 ₪ מחיר: 6.3 ₪

 מחיר: 125 ₪ מחיר: 950 ₪

DIVARIO P18

מחבר נסתר ופריק 
 למערכות מידוף 

מידות 72x25x9.7 מ״מ

L125511

שבלונת סימון פלסטיק 
P18 להרכבת מחברי

L125510

שבלונת סימון מתכתית 
P18 להרכבת מחברי

כולל: מקדח, סטופר 
ונעיצי סימון

L125500

 אביזר השחלה
P18 להרכבת מחברי



TENSO P-14

מחבר ארונות מהפכני בצורת “למלה”

א מחבר פלסטיק נסתר, יחיד במינו

א מחבר קשיח בעל הידוק עצמי

א ללא צורך בקליבות ובברגים

א להרכבה מהירה ולמראה מושלם

 א ניתן לשימוש בעבודה אוטומטית עם 
CNC מכונות     

א לשימוש בכל הזויות

א קל לאחסון והובלה

שלבי עבודה:

כרסום בשפה של כל חלק. 1

משחילים בקלות את המחבר. 2

מורחים דבק על שפות החלקים. 3

מקרבים את החלקים זה לזה ולוחצים. 4

חוליות חיבור - נסתרות

“למלו” - שיטות חיבור עץ

* המחירים אינם כוללים מע”מ132

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 1.6 ₪ מחיר ליח’: 5 ₪

L145426

קליפסים להלבשה על מחברי 
TENSO P-14 בזויות

 באריזה: 300 יח׳
כולל אביזר להרכבה

TENSO P-14

66x27x9.7 מ״מ
לפאנלים מ- 15 מ״מ



אחריותשרותאיכות

133 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 4 ₪ מחיר: 340 ₪

 מחיר: 2400 ₪ מחיר: 2400 ₪

 מחיר: 850 ₪ מחיר: 500 ₪

 מחיר: 110 ₪

 מחיר: 45 ₪

L335281

 פקקים 90°
 במגוון צבעים

 לסגירת חורים
  CLAMEX-P בשיטת

100 יח׳ באריזה

L251993

 מברג גמיש 
  CLAMEX P להרכבת

L125342

מוביל מקדח + מקדח 
CLAMEX P להרכבת

לעוביים עד 80 מ״מ
כולל מפתח אלן ארוך

L125344

 מוביל מקדח + מקדח
CLAMEX P להרכבת מחברי

L132150
  

 תושבת וציר 20 מ״מ
CNC לשימוש במערכות

L132152
  

 תושבת וציר 16 מ״מ
CNC לשימוש במערכות

L145430

אביזר להשחלת ״קליפסים״ 
TENSO P-14 על מחברי

L271945

מפתח אלן להרכבת 
  CLAMEX P מחברי להרכבת

 P-SYSTEM אביזרים לשימוש בשיטת

“למלו” - שיטות חיבור עץ

 מחיר: 120 ₪

L335383

 פקקים 45°
 במגוון צבעים

 לסגירת חורים
  CLAMEX-P בשיטת

100 יח׳ באריזה



מחבר מגנטי סמוי

“למלו” - שיטות חיבור עץ

LINVIS

מחבר מגנטי סמוי לחלוטין
הפועל עם מנגנון שדה אלקטרו 

מגנטי.

א מחבר נסתר לחלוטין
א  מודולרי - פירוק /הרכבה

א חוזק חיבור גבוה עד כ-250 ק״ג למחבר
א למראה מושלם ונקי

א ללא שימוש בדבק, ברגים וקליבות

 מחיר: 830 ₪ מחיר: 990 ₪

L6100301

מתאם מגנטי + ביט

L6012301

סט מחברים
20 מ״מ

20 יח’

 מחיר: 880 ₪

L6012300

סט מחברים
14 מ״מ

20 יח’

 מחיר: 3500 ₪

LINVIS MX

ערכת הרכבה
כוללת קיט הרכבה

מחברים 14 מ״מ
20 יח’

* המחירים אינם כוללים מע”מ134
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אחריותשרותאיכות

חוליות חיבור - ״קבינאו״

“למלו” - שיטות חיבור עץ

CABINEO

מחבר חדש ומהפכני להרכבת רהיטים, 
ארונות, מערכות קיר ומטבחים.

CNC -א מתאים לכל סוגי מכונות ה
א  קידוח אופקי בלבד וללא צורך בקידוח על ה״קאנט״

א כח הידוק גבוה במיוחד
א מורכב מחלק אחד בלבד ללא חיבור נגדי

א חסכון משמעותי בזמן ובתהליך שרשרת הייצור
א הובלה קלה ופשוטה של הרהיט

 מחיר: 260 ₪ מחיר: 70 ₪

L256300

 מברג ידני להידוק
מחברי קבינאו

L276312

 ביט כדורי עגול 4 מ״מ
להידוק מחבר קבינאו

כניסה 1/4

 מחיר: 4 ₪

L186311

 מחבר חזק להרכבת רהיטים
לשימוש במחיצות 16 מ״מ

קוטר הבורג 5 מ״מ
אורך הבורג 8 מ״מ

קוטר קידוח 15/5 מ״מ
כח הידוק 90 ק״ג למחבר

 מחיר: 4 ₪

L186321

מחבר חזק להרכבת רהיטים
קוטר הבורג 5 מ״מ

אורך הבורג 12 מ״מ
קוטר קידוח 15/5 מ״מ

כח הידוק 90 ק״ג למחבר

 מחיר: 1.4 ₪

L186350

כיסויים למחבר קבינאו 
בכל הצבעים והגוונים
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להבים

“למלו” - שיטות חיבור עץ

 מחיר: 2300 ₪

L131342

להב אצבע 12 מ״מ 
CNC לשימוש במכונות

5 צירים

* המחירים אינם כוללים מע”מ136

* התמונות להמחשה בלבד

 מחיר: 960 ₪

L132141

להב עבור למלו זטה 
100x7x22 מ״מ

3 שיניים, מצופה יהלום

 מחיר: 2300 ₪

L132142

 להב יהלום
CNC לשימוש במכונות

100x7x30 מ״מ

 מחיר: 900 ₪

L132000

להב למכשיר למלו זטה
עבור חוליות עץ
100x4x22 מ״מ
 לחירוץ 4 מ״מ

 מחיר: 2300 ₪

L132143

 להב יהלום
CNC לשימוש במכונות

100x7x40 מ״מ

 מחיר: 350 ₪

L132106

 LAMELLO X להב עבור
100x4 מ”מ

6 שיני וידיה

 מחיר: 270 ₪

L131822

סט סכינים 
 CANTEX 3 יח’ סכינים דו צדדי

1.5x12x45 מ”מ

 מחיר: 1620 ₪

L132140

 להב יהלום
לשימוש במכשיר למלו זטה 

100x7x22 מ״מ



אחריותשרותאיכות

137 * המחירים אינם כוללים מע”מ
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 מחיר: 570 ₪ מחיר: 690 ₪

L145120

חוליות חיבור נסתרות 
החדרה במכה  וללא 

צורך בקליבות
50 זוגות

LMETAL

 HD חוליות חיבור ממתכת
40 זוגות וברגים בהתאמה

פרזול וחוליות חיבור

“למלו” - שיטות חיבור עץ

 מחיר: 720 ₪ מחיר: 340 ₪

LAMELLO C10

חוליות שקופות
עבור חיבור משטחי “קוריאן”

53x19x4 מ״מ
250 יח’

L166003

צירים
צירי ספר בצבעי:
שחור, ניקל וזהב

10 זוגות
שמאל ימין

 מחיר: 340 ₪ מחיר: 1.88 ₪

LAMELLO K20

חוליות חיבור פלסטיק
למקומות קשים לקליבה, 

משולב בשימוש עם חוליות עץ  
250 יח’

LAMELLO C20

חוליות שקופות
עבור חיבור משטחי 

“קוריאן”
60x23x4 מ״מ

250 יח’

LAMELLO S

חוליות חיבור אלומניום
50 זוגות

L145112

חוליות חיבור מפלסטיק 
מורכב בהדבקה

 מחיר: 12.5 ₪ מחיר: 650 ₪

E20-L

חוליות חיבור
חוליות חיבור והידוק, 

החדרה במכה
 וללא צורך בקליבות

80 יח’ באריזה

E20-H

חוליות חיבור
חוליות חיבור והידוק, 

החדרה במכה
 וללא צורך בקליבות

80 יח’ באריזה

 מחיר: 450 ₪ מחיר: 450 ₪



 מחיר: 2200 ₪ מחיר: 950 ₪

LAMELLO B

רצועות הידוק
 סט רצועות להדוק הכולל:

2 רצועות באורך 8 מ’ עם מנגנון 
הידוק, 2 פינות אלומניום באורך  

60 ס”מ, 2 תפס מהיר לרצועה

L175008

רצועות הידוק
 2 רצועות באורך 8 מ’

עם מנגנוני הידוק

פרזול וחוליות חיבור

“למלו” - שיטות חיבור עץ

LAMELLO 0”4חוליות חיבור “אורגינלx15x471000₪ 200

LAMELLO 10”4חוליות חיבור “אורגינלx19x531000₪ 200

LAMELLO 20”4חוליות חיבור “אורגינלx23x561000₪ 200

LAMELLO 10M4חוליות חיבורx19x531000₪ 130

LAMELLO 20M4חוליות חיבורx23x561000₪ 130

 LAMELLO H93חוליות חיבור מיניx12x381000₪ 350

LAMELLO S6”4חוליות חיבור “ג’מבוx30x851000₪ 600

* המחירים אינם כוללים מע”מ138
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אחריותשרותאיכות

שיטות הדבקה

“למלו” - שיטות חיבור עץ

 מחיר: 1360 ₪ מחיר: 10,200 ₪

 מחיר: 6020 ₪ מחיר: 11,500 ₪

 מחיר: 660 ₪ מחיר: 385 ₪

 מחיר: 1650 ₪

L512618

פייה רחבה
למתקן הזרקת דבק

180 מ״מ

 מחיר: 185 ₪

L512451

פיית שפיץ
למתקן הזרקת דבק

 

LK5

מתקן הזרקת דבק
קיבולת 5 ק”ג של דבק על בסיס 

מים לשימוש הדבקה כללי, עם 
מיכל לחץ, צינור ואקדח דבק

L512462

פיית רולר מתכווננת
למתקן הזרקת דבק

40-60 מ״מ

LK10

מתקן הזרקת דבק
קיבולת 10 ק”ג של דבק 

על בסיס מים לשימוש 
הדבקה כללי, עם מיכל 
לחץ, צינור ואקדח דבק

LK3

מתקן הזרקת דבק
קיבולת 3 ק”ג של דבק 
על בסיס מים לשימוש 
הדבקה כללי, עם מיכל 
לחץ, צינור ואקדח דבק

LAMELLO G

מתקן דבק
 מכשיר להחדרת דבק לחריצים על
 בסיס עץ עם ספוגית לחה לשמירת

 טריות הפיה עם פיית מתכת
לפיזור דבק לדפנות החריצים

300 מ״ל

L177000

מתקן דבק
 מכשיר להחדרת דבק מותאם
  לחריצים של חוליות למלו עץ

כולל בסיס לשמירת טריות הפיה
450 מ״ל
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“הופמן” - שיטות חיבור עץ
מכונות - זנב סנונית

 מחיר: 13,600 ₪ מחיר: 10,000 ₪

 מחיר: 29,400 ₪ מחיר: 22,000 ₪

X17

 מכונת חירוץ קטנה אנכית
תוצרת גרמניה

500W הספק מנוע
W3 ,W2 ,W1 מתאימה למחברים

עומק חירוץ מקסימלי 95 מ”מ

MU2

 מכונת חירוץ אנכית גדולה
 תוצרת גרמניה

1000W הספק מנוע
W4 ,W3 ,W2 ,W1 מתאימה למחברים

עבור חומר מקסימלי 125 מ”מ
עומק חירוץ מקסימלי 85 מ”מ

X20

 מכונת חירוץ אנכית בינונית
 תוצרת גרמניה

1000W הספק מנוע
W4 ,W3 ,W2 ,W1 מתאימה למחברים

עבור חומר מקסימלי 110 מ”מ
עומק חירוץ מקסימלי 80 מ”מ

משקל 19 ק״ג

MU2P

 מכונת חירוץ אנכית פנאומטית
1000W הספק מנוע

W4 ,W3 ,W2 ,W1 מתאימה למחברים
עבור חומר מקסימלי 160 מ”מ
עומק חירוץ מקסימלי 75 מ”מ

 דפינה וקדמה פנאומטית
מופעל ע”י דוושת רגל
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אחריותשרותאיכות

אביזרים - זנב סנונית

“הופמן” - שיטות חיבור עץ

 מחיר: 2200 ₪

 מחיר: 11,400 ₪

 מחיר: 2200 ₪

 מחיר: 3700 ₪

 מחיר: 780 ₪

 מחיר: 1200 ₪

 מחיר: 750 ₪

 מחיר: 750 ₪

HMOTOR

מנוע חשמלי
עבור מכונת הופמן

530W הספק
תפסנית 6.0 מ”מ

BH556

מקצוע לקנט מסיבי
1400W הספק

מהירות 26,000 סל״ד
רוחב הקצעה עד 56 מ״מ

משקל 6.7 ק״ג

HW1
W1 פריזר לחוליות

HW2
W2 פריזר לחוליות

HW3
W3 פריזר לחוליות

HW4
W4 פריזר לחוליות

SYNCHRO

שבלונה
מתכווננת לזויות שונות

HMOTOR2

 מנוע חשמלי
עבור מכונת הופמן

1000W הספק
תפסנית 6/8 מ”מ
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מחברי זנב סנונית

“הופמן” - שיטות חיבור עץ

מידותתאורדגם
במ”מ

 כמות
באריזה

 מחיר
לאלף

HW2-68מחבר זנב סנונית פלסטיx101000₪ 360

HW2-9.58מחבר זנב סנונית פלסטיx101000₪ 370

HW2-148מחבר זנב סנונית פלסטיx101000₪ 380

HW2-15.88מחבר זנב סנונית פלסטיx101000₪ 390

HW2-20.68מחבר זנב סנונית פלסטיx101000₪ 400

HW2-25.48מחבר זנב סנונית פלסטיx101000₪ 420

HW3-12.713מחבר זנב סנונית פלסטיx9.51000₪ 577

HW3-15.813מחבר זנב סנונית פלסטיx9.51000₪ 600

HW3-19.013מחבר זנב סנונית פלסטיx9.51000₪ 630

HW3-25.413מחבר זנב סנונית פלסטיx9.51000₪ 640

HW3-31.713מחבר זנב סנונית פלסטיx9.51000₪ 680

HW3-38.113מחבר זנב סנונית פלסטיx9.51000₪ 700

HW3-6013מחבר זנב סנונית פלסטיx9.51000₪ 720

HW3-8013מחבר זנב סנונית פלסטיx9.51000₪ 740

HW2-15.8MKMK 8מחבר זנב סנונית פלסטי עם כיפהx101000₪ 369

HW3-12.7MKMK 13מחבר זנב סנונית פלסטי עם כיפהx9.51000₪ 477

HW3-15.8MKMK 13מחבר זנב סנונית פלסטי עם כיפהx9.51000₪ 517

HW3-19.0MKMK 13מחבר זנב סנונית פלסטי עם כיפהx9.51000₪ 423

HW4-4023.8מחבר זנב סנונית פלסטיx15.81000₪ 2160

HW4-6023.8מחבר זנב סנונית פלסטיx15.81000₪ 2400

HW4-8023.8מחבר זנב סנונית פלסטיx15.81000₪ 2900

HW4-10023.8מחבר זנב סנונית פלסטיx15.81000₪ 3600

15.8

23.8

* ניתן להזמין חוליות מעץ לפי מטר רץ.
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אחריותשרותאיכות

מספרי חיתוך

כלי חשמל לעיבוד פח

 מחיר: 4400 ₪

S160E

מספרי פח 1.6
לעובי פח עד 1.6 מ”מ

מהירות חיתוך 2-7 מ’ לדקה
משקל 1.9 ק”ג
350W הספק 

 מחיר: 13,500 ₪

S350

מספרי פח 3.5
לעובי פח עד 3.5 מ”מ

מהירות חיתוך 4-6 מ’ לדקה
משקל 5.6 ק”ג
1400W הספק 

 מחיר: 8500 ₪

S250

מספרי פח 2.5
לעובי פח עד 2.5 מ”מ

מהירות חיתוך 4-7 מ’ לדקה
משקל 2.2 ק”ג
500W הספק 

 מחיר: 8200 ₪

S1606

1.6 HD מספרי פח
לעובי פח עד 1.6 מ”מ

מהירות חיתוך 8-12 מ’ לדקה
משקל 1.6 ק”ג
350W הספק 

 מחיר: 7750 ₪

S160

10.8V מספרי פח נטענים
לעובי פח עד 1.6 מ”מ

מהירות חיתוך 5-9 מ’ לדקה
משקל + סוללה 1.6 ק”ג
 כולל 2 סוללות 2 אמפר

ניתן לרכוש סוללות 4 אמפר

 מחיר: 21,000 ₪

S450

מספרי פח 4.5
לעובי פח עד 4.5 מ”מ

מהירות חיתוך 4-6 מ’ לדקה
משקל 6.2 ק”ג
1400W הספק 
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מספרי חיתוך להב אמצעי

כלי חשמל לעיבוד פח

* ניתן להזמין כלים עם שובר שבבים

 מחיר: 6800 ₪ מחיר: 8600 ₪

 מחיר: 8200 ₪

C160E

מספרי פח 1.6 להב אמצעי
לעובי פח עד 1-1.6 מ”מ

מהירות חיתוך 6-10 מ’ לדקה
משקל 1.4 ק”ג
350W הספק 

C160

12V מספרי פח נטענים
לעובי פח עד 1.6 מ”מ

מהירות חיתוך 5-9 מ’ לדקה
משקל + סוללה 1.4 ק”ג
 כולל 2 סוללות 2 אמפר

ניתן לרכוש סוללות 4 אמפר

C250E

מספרי פח 2.5
לעובי פח עד 1.5-2.5 מ”מ

מהירות חיתוך 3-10 מ’ לדקה
משקל 2 ק”ג
500W הספק

 מחיר: 8500 ₪

C250

28V מספרי פח נטענים
לעובי פח עד 2.5 מ”מ

מהירות חיתוך 3-10 מ’ לדקה
משקל + סוללה 3.3 ק”ג
 כולל 2 סוללות 2 אמפר

ניתן לרכוש סוללות 4 אמפר
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אחריותשרותאיכות

ניבלרים )מכרסמים(

כלי חשמל לעיבוד פח

 מחיר: 8300 ₪

 מחיר: 29,000 ₪ מחיר: 12,500 ₪

 מחיר: 16,500 ₪

 מחיר: 8000 ₪ מחיר: 5700 ₪

N160

ניבלר 1.6
לעובי פח עד 1.6 מ”מ

מהירות חיתוך 1.5 מ’ לדקה
קוטר מינימלי לחור מקדים 21 מ״מ

משקל 1.7 ק”ג
350W הספק 

N350

ניבלר 3.5
לעובי פח עד 3.5 מ”מ

מהירות חיתוך 1.4 מ’ לדקה
קוטר מינימלי לחור מקדים 30 מ״מ

משקל 3.7 ק”ג
1400W הספק 

N700

ניבלר 7
לעובי פח עד 7 מ”מ

מהירות חיתוך 1.3 מ’ לדקה
קוטר מינימלי לחור מקדים 50 מ״מ

משקל 8.3 ק”ג
1600W הספק 

N200

ניבלר 2 - לפחים חלקים ומעוגלים
לעובי פח עד 2 מ”מ

מהירות חיתוך 1.7 מ’ לדקה
קוטר מינימלי לחור מקדים 17 מ״מ

משקל 1.8 ק”ג
550W הספק 

 מחיר: 21,000 ₪

N500

ניבלר 5
לעובי פח עד 5 מ”מ

קוטר מינימלי לחור מקדים 41 מ״מ
משקל 4 ק”ג

1400W הספק 

PN200

ניבלר 2 - לפחי איסכורית
לעובי פח עד 2 מ”מ

מהירות חיתוך 2.1 מ’ לדקה
קוטר מינימלי לחור מקדים 24 מ״מ

משקל 1.8 ק”ג
550W הספק 

PN201

ניבלר 2 - אף ארוך לפרופיל עמוק / גלי
לעובי פח עד 2 מ”מ

מהירות חיתוך 2.1 מ’ לדקה
קוטר מינימלי לחור מקדים 24 מ״מ

משקל 2 ק”ג
550W הספק 

 מחיר: 51,000 ₪

N1000

ניבלר 10
לעובי פח עד 10 מ”מ

מהירות חיתוך 1.6 מ’ לדקה
קוטר מינימלי לחור מקדים 75 מ״מ

משקל 14.7 ק”ג
2000W הספק 

 מחיר: 6800 ₪

PN130
ניבלר נטען 1.3 - לפרופיל 

לעובי פח עד 1.3 מ”מ
מהירות חיתוך 2.5 מ’ לדקה

קוטר מינימלי לחור מקדים 15 מ״מ
משקל + סוללה 1.4 ק”ג
 כולל 2 סוללות 2 אמפר

ניתן לרכוש סוללות 4 אמפר

145 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד



כלים לכרסום פזות

כלי חשמל לעיבוד פח

 מחיר: 25,000 ₪

 מחיר: 39,000 ₪

 מחיר: 88,600 ₪

 מחיר: 15,700 ₪

 מחיר: 26,000 ₪

TKF700

 מכשיר כרסום פזות קטן
45O אורך פזה מקסימלי 7 מ”מ ב 

מתאים לעובי פחים 1-20 מ”מ
מהירות כרסום 1.5 מ’ לדקה

משקל 5.4 ק”ג
 1400W הספק

TKF1500

 מכשיר כרסום פזות גדול
 אורך פזה מקסימלי 15 מ”מ 

 זווית מתכוננת
מתאים לעובי פחים 4-160 מ”מ

מהירות כרסום 2 מ’ לדקה
משקל 16.5 ק”ג
 2000W הספק

TKF2000

 מכשיר כרסום פזות גדול
 אורך פזה מקסימלי 20 מ”מ 

 זווית מתכוננת
מתאים לעובי פחים 10-50 מ”מ

מהירות כרסום 1.4 מ’ לדקה
משקל 32 ק”ג

2500W הספק

TKF1100

 מכשיר כרסום פזות בינוני
37.5O אורך פזה מקסימלי 11 מ”מ ב 

מתאים לעובי פחים 3-25 מ”מ
מהירות כרסום 2 מ’ לדקה

משקל 11 ק”ג
 1600W הספק

TKA500

 מכשיר כרסום פזות רוטורי
 אורך פזה מקסימלי 5 מ״מ 
מינימום עובי חומר 0.7 מ”מ

משקל 3.5 ק”ג
 850W הספק
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אחריותשרותאיכות

כלים שונים

כלי חשמל לעיבוד פח

 מחיר: 19,000 ₪

 מחיר: 28,000 ₪

 מחיר: 24,000 ₪

 מחיר: 24,000 ₪

F301

מצמיד פחים )פיטסבורג(
לעובי פח עד 0.45-1.0 מ”מ

גובה הידוק 8 מ”מ
משקל 5.2 ק”ג
 500W הספק

F300

מצמיד פחים )פיטסבורג(
לעובי פח עד 0.75-1.25 מ”מ

גובה הידוק 9-13 מ”מ
משקל 5.4 ק”ג
 550W הספק

F300-2

מצמיד פחים )פיטסבורג(
לעובי פח עד 0.75-1.25 מ”מ

גובה הידוק 9-13 מ”מ
משקל 6.2 ק”ג
 1400W הספק

F140

מצמיד פחים )פיטסבורג(
לעובי פח עד 1.4 מ”מ
גובה הידוק 8-12 מ”מ

משקל 5.4 ק”ג
 500W הספק

147 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד



כלים שונים

כלי חשמל לעבוד פח

 מחיר: 30,500 ₪

 מחיר: 24,000 ₪ מחיר: 2400 ₪

TPC165

מסור לחיתוך פנלים מבודדים
לעובי פנל מקסימלי 165 מ”מ

מהירות עבודה 4 מ’ לדקה
משקל 9.6 ק”ג
 1400W הספק

F350

מכשיר סמרור )הידוק( 
לסמרור בצביטה

ללא צורך במסמרות
עובי חומר מקסימלי 3.5 מ״מ

עובי חומר מינימלי 0.8 מ״מ
1400W הספק
משקל 8.3 ק״ג

DD1010

 10.8V מקדחה נטענת
NM 15-30 טווח ממונט
משקל + סוללה 1.1 ק”ג

אידאלי לקדיחת חורים מקדימים 
TRUMPF לכלי חיתוך

 מחיר: 45,000 ₪

TSC100

מכשיר להורדת סיגים
לעובי פח עד 2-3.9 מ”מ

מהירות לדקה 4-8 מ’ לדקה
משקל 16 ק”ג

 1400W הספק
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אחריותשרותאיכות

אביזרים

כלי חשמל לעבוד פח

להבים

להבים / סימות
עבור מכשירי פזות ״רוטור״
 התאמת הסימות ע״פ זויות

פזות שונות
0° / 15° /60°

 T1957190

מקדח קונוס

 מקדח מדורג לקידוחים
ראשוניים מקדימים

לעבודה במספרי פח וניבלרים

1886526

 4A סוללות ליתיום
עבור כלים נטענים

 מחיר: 1400 ₪ מחיר: 400 ₪

 מחיר: 1400 ₪ מחיר: 2900 ₪

1886525

 2A סוללות ליתיום
עבור כלים נטענים

1750694

אף קצר לניבלר
N200 מדגם

 לשימוש בפרופיל שטוח
וכרסום בזווית

1750692

אף ארוך לניבלר
PN200 מדגם

לשימוש בפרופילי U עמוקים

1886529

מטען מהיר לסוללות ליתיום
עבור כלים נטענים

 מחיר: 5500 ₪ מחיר: 4000 ₪

 מחיר: 600 ₪ מחיר: 2900 ₪

1404742

עמדת עבודה קבועה למכשירי פזות
ניתן לקבל עמדה זהה עבור מספרי 

פח )חיתוך רשתות(

1750693

אף קצר לניבלר
PN200 מדגם

לשימוש בפחי איסכורית
U ובפרופילי

T088503

)TKF( להב למכשירי פזות
ניתן לקבל להבים

לפלדה רכה / קשה
סט של 10 יח׳

 מחיר: 400 ₪ מחיר: 3600 ₪
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מסוריות

 מחיר קוטר דגם

VSTARRET14 14 ₪ 51

VSTARRET16 16  ₪ 41

VSTARRET17 17  ₪ 41

VSTARRET19 19  ₪ 41

VSTARRET20 20  ₪ 41

VSTARRET21 21  ₪ 41

VSTARRET22 22  ₪ 42

VSTARRET24 24  ₪ 42

VSTARRET25 25  ₪ 42

VSTARRET27 27 ₪ 45

VSTARRET29 29 ₪ 45

VSTARRET30 30 ₪ 45

VSTARRET32 32 ₪ 45

VSTARRET33 33 ₪ 45

VSTARRET35 35 ₪ 48

VSTARRET37 37  ₪ 48

VSTARRET38 38  ₪ 48

VSTARRET40 40  ₪ 50

VSTARRET41 41  ₪ 50

VSTARRET43 43  ₪ 50

VSTARRET44 44 ₪ 50

VSTARRET46 46 ₪ 58

VSTARRET48 48 ₪ 58

VSTARRET51 51  ₪ 58

VSTARRET52 52 ₪ 69

VSTARRET54 54  ₪ 69

VSTARRET57 57  ₪ 72

VSTARRET59 59 ₪ 72

VSTARRET60 60 ₪ 72

VSTARRET64 64 ₪ 72

VSTARRET65 65 ₪ 75

VSTARRET67 67 ₪ 79

VSTARRET68 68 ₪ 79

VSTARRET69 69 ₪ 79

VSTARRET70 70  ₪ 79

 מחיר קוטר דגם

VSTARRET73 73  ₪ 79

VSTARRET76 76  ₪ 79

VSTARRET79 79  ₪ 81

VSTARRET83 83  ₪ 81

VSTARRET86 86  ₪ 81

VSTARRET89 89  ₪ 81

VSTARRET92 92  ₪ 81

VSTARRET95 95 ₪ 93

VSTARRET98 98 ₪ 105

VSTARRET102 102  ₪ 111

VSTARRET105 105  ₪ 117

VSTARRET108 108  ₪ 125

VSTARRET111 111  ₪ 136

VSTARRET114 114  ₪ 153

VSTARRET117 117  ₪ 180

VSTARRET121 121 ₪ 199

VSTARRET127 127 ₪ 220

VSTARRET140 140 ₪ 240

VSTARRET152 152 ₪ 265

משורי כוס מקצועיות ואיכותיות ביותר, עם שן משתנה לעבודת קידוח 
חלקה ומהירה.

ביצועים מעולים בחיתוך פלדה, נירוסטה ומתכות אל ברזליות 
ביצועים טובים בחיתוך עץ, פורמייקה, פלסטיק, פיברגלאס וגבס

* המחירים אינם כוללים מע”מ150

* התמונות להמחשה בלבד



אחריותשרותאיכות

טבלאות להמרת נתונים

)LB( ליברה )KG( קילוגרם )N( ניוטון 

 10.45394.448

2.204619.807

)KW( קילוואט )WATT( וואט )HP( כוח סוס 

110001.3410

0.746745.71

משקל / כח סוס

הספק

)MM( מלימטר )CM( סנטימטר)METER( מטר )INCH( אינץ )FT( פיט 

25.42.540.025410.0833

1000100139.37013.2808

10.10.0393701

אורך

NMKG-MKG-CM FT-LBIN-LB

 1 0.102 10.1972 0.7376 8.8507

9.8067 11007.23386.77

0.09860.0110.07230.8677

1.35580.138313.83112

מומנט

BARPSIבריבוע KG-CM 

 1 14.51.0197

1014510.197

6.2906.3

0.068910.0703

לחץ אויר

151 * המחירים אינם כוללים מע”מ

* התמונות להמחשה בלבד



טל. 09-8855008
09-8855066 פקס. 

mhm@maham.co.il
w w w . m a h a m . c o . i l

המלאכה 15 4250550 ת.ד. 8095
ה י נ ת נ  , ג ל ו פ ה  י ש ע ת ה ר  ו ז א
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